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Weer is een jaarcen einde en staan wij op de drempel 
van een nieuw .lar. Het jaar 1965 was voor ons een 
belangrijk en eei zegerijk jaar, want het bracht een 
grote overwinniig voor de Volksunie. 
Het past dan ocv dat wij de gelegenheid aangrijpen 
om nogmaals oize erkentelijkheid en onze oprechte 
dank te betuign aan allen die meegewerkt hebben 
aan het bereikei van dit resultaat. 
Nochtans is he maar al te duidelijk dat de Vlaamse 
strijd voortgez c wordt en moet voortgezet worden. 
Want dit is et» eerste vaststelling die wij bij deze 
jaarwisseling noeten doen : verre van het doel be
reikt te hebbe — het veilig stellen van ons volks
bestaan, het erwezenlijken van de noodzakelijke 
voorwaarden om ons volk een normaal, rustig en 
vreedzaam begaan te verzekeren — woedt de Vlaamse 
strijd in alle elheid op vele fronten : onze tegen
standers hebten niet ontwapend, maar voeren een 
krachtig offersief een anti-Vlaams offensief. 
Dit land is en onrustig land, een ziek land. hoe 
langer hoe moeilijker te regeren, omdat de macht
hebbers weigeren te verzaken aan de «idéé beige » 
aan het Belgisch staatsnationalisme, aan verouderde 
en te verweren want nefaste opvattingen en voor
oordelen; omcat zij halstarrig weigeren het nationa
liteitenprobleem op te lossen op een redelijke basis. 
Zij klampen zich vast aan de unitaire staatsopvatting 
uit het verleien. Krampachtig en moedwillig Zij 
weigeren, enig begrip op te brengen voor een andere 
visie. ' 
De sukkelgang van de Vlaamse Beweging in de uni
taire staat is ontmoedigend en vernederend. Ontmoe
digend omdat men, met de beste wil van de wereld, 
binnen afzieabare tijd het einde niet ziet van het 
geknoei met taalwetten en halve maatregelen. Ver
nederend omdat het onaanvaardbaar is dat het 
meerderheidsvolk in een staat zich op dergelijke 
wijze laat behandelen, tergen en plagen. 
Twintig jaar na de oorlog staan wij ten slotte niet 
veel verder dan voor de oorlog. Juist zoals voor de 
oorlog vragen de Vlamingen nog altijd kulturele au
tonomie, die hen schijnheilig beloofd wordt maar in 
feite geweigerd. 
Juist zoals voor de oorlog draait de grieventrommel 
op volle toeren : niet-naleving van de taalwetten, 
uitblijven van de uitvoeringsbesluiten, moedwillige 
ministers, achteruitstelling en benadeling van de 
Vlamingen en de Vlaamse gewesten, uitbreiding van 
de Brusselse olievlek en noem maar op. In vele op
zichten is er niets of weinig veranderd : in het leger, 
in de magistratuur, aan het Hof enz... 
Men moet stekeblind zijn om niet in te zien dat het 
een uitzichtloze en miserabele strijd is. 
Het is inderdaad zelfbedrog te denken dat de tijd 
voor ons werkt en het alleen een kwestie is van veel 
geduld en een geleidelijke evolutie. 
In Vlaanderen is de toestand verbeterd, normaler, 
gezonder geworden, zonder dat evenwel alle proble
men opgelost werden. 

Maar te Brussel en in gans Vlaams-Brabant werkt de 
tijd tegen ons. zet het Franse taaiimpenalisme zich 
steeds verder doox Brussel, het nefaste Brussej wordt 
steeds groter steeds sterker. En Bru.ssel beheerst de 
unitaire staat 
Daarbij komt dat wij thans gekonfronteerd worden 
met het vooropgezet plan de Vlamingen te t)eroven 
van het enig middel waarover zij beschikken om hun 
Invloed te laten doorwegen hun demokratische meer
derheid. 
Duidelijk is net opzet te onderkennen af Vlaamse 
meerderheid te minorlseren tegenover Brussel en 
Wallonië. Indien deze aanslag slaagt wordt de positie 
der Vlamingen hopelozer dan ooit, met al de gevaren 
die hieraan vastzitten. 
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« W I J » 

Mag ik me aansluiten bij de 
klaarblijkelijk zeer grote stroom 
van lofbetuigingen over het pres-
tigieuse nieuwe kleedje van ons 
weekblad ? Het was wel drin
gend nodig, en daarom een reden 
te meer om ons te verheugen. De 
voorstelling werd veel prettiger 
en verzorgder, de bladindeling 
veel beter leesbaar door de 
schitterende titels en de algeme
ne indruk is zeer aangenaam. 
Kortom : zeer fijn, stijlvol, 
Vlaams prestige ! 

Maar dat is natuurlijk de 
hoofdzaak niet. De inhoud : daiir 
komt het op aan . « Wij » is nu 
veel beter leesbaar geworden 
voor « niet-overtuigden », wat 
vanzelfsprekend uiterst belang
rijk is, maar anderzijds zijn 
Volksunieleden ook geen unbe-
cielen ; daarom wordt interes
sante en degelijke inf(jrmatie 
o^e^ de partijaktixiteiten en de 
Vlaamse blik op België en op de 
wereld, die modern en up-to-date 
wordt voorgeschoteld, eens zo in
teressant. De uitbreiding van de 
traditionele rubrieken en het 
aantal paginas deed ook nieuwe 
rubrieken ontstaan : sport (na
tuurlijk, wat dacht u dan), film, 
toneel en het onafwendbare 
hoekje voor de vrouw. 

B.d.W., Leuven. 

Eerst een woordje over de 
nieuwe naam voor het weekblad: 
wel, ik vind hem niet goed. 

Voor de rest : hoed af ! Het is 
fel verbeterd, al las ik het steeds 
graag. Toch raad ik U aan, de 
< lezersrubriek » tot een volle
dige bladzijde te brengen. U 
kunt niet geloven hoezeer deze 
rubriek de lezers aantrekt. 

De buitenlandse rubriek van 
Toon Van Overstraeten is uit
stekend. Ik heb zelf diplomatie 
gestudeerd en bij de lezing van 
de rubriek maakte ik steeds de 
bedenking : goed gezien. 

De humor : w^el, waarom niet? 
Overlaten aan "t Pallieterke, zegt 
een lezer. Ik meen dat als "t Pal
lieterke als humoristisch week
blad over politiek schrijft, waar
om zou een politiek blad dan 
niet aan een beetje humor mogen 
doen ? 

R.W., Antwerpen. 

Uitstekend, die sportbladzijde. 
Dat was het wat wij tot nog toe 
misten : een goede informatie, 
gedeeltelijk in de rand van de 
sport en met een Vlaams oog 
bekeken. Doe zo voort, maar is 
het niet mogelijk dat uw sport-
redakteur de week vooraf reeds 
zijn volgend artikel aankondigt? 
Dit zet velen die alleen maar de 
sport lezen aan, het blad op
nieuw te kopen. 

W.L., Gent. 

Samen met vele lezers juich ik 
het nieuwe kleedje van het blad 
geestdriftig toe 

Graag wou ik een suggestie 
doen betreffende de inhciud. 
Werd er ooit aan gedacht een 
hoekje voor te behouden aan de 
wereld van vedetten en fonopla-
ten ! Gezien het blad ook wel 
een groot aantal lezers telt in 
vrij jeugdige kringen, zou dit 
wellicht de belangstelling ten 
goede komen . 

H.W., Tremelo. 

Xeen heren, ik kan er niet aan 
wennen, aan het nieuwe uitzicht 
van ons weekblad. 

De binnenkant is goed genoeg, 
daar niet van, maar titel- en 
achterbladzijde ! 

Als U het mij vraagt : een rot-
tifeitje die « WIJ ^ goed voor 
een teener-blad. En slecht ont
worpen bovendien ! En de hu
mor is geen humor. Dat kan 
« Pallieterke » tienmaal beter. 

Ik denk dat U heel wat reak-

ben 
uitgeslapen 

wan t . . . 
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ties van uw lezers in deze zin 
krijgt. 

Uw publicatie van 18 pro-
lezersbrieven tegen slechts 2 
contra is boerenbedrog. Een van 
m'n goede vrienden vertelde mij 
dat U zijn brief, die met lof be
gon maar met scherpe kritiek 
voortging, eenvoudig amputeer
de van het minder gunstig deel 
en hem dan als « pro » publi
ceerde. 

Zo lang U evenwel het echte 
Vlaams-Nationaal en heel-Neder
lands standpunt verdedigt, blijf 
ik trouwe koper van uw week
blad, alle hierboven geuite be
denkingen ten spijt. 

H.V.B., Brasschaat. 

In uw jongste nummer met 
veel belangstelling de pro's en 
contra's gelezen. Ik vind het wel 
een beetje verdacht dat U slechts 
twee contra's publiceert. 

Over het algemeen heeft uw 
blad bij de uitbreiding gewon
nen. Vier bladzijden publiciteit 
vind ik echter wat van het goede 
te veel. 

Ik mis vooral de «Open Brief» 
van Diogenes. En waarom de 
T.V.-rubriek niet volledig geven. 

De nieuwe titel zegt me niets 
en graag vernam ik wat er mee 
bedoeld wordt. 

V.H.P., Denderleeuw. 

Met veel spanning heb ik de 
eerste nummers van uw om
gevormd weekblad gelezen. Het 
heeft me niet ontgoocheld, in
tegendeel. Reeds tweemaal zijn 
we met een troep kolporteurs het 
nummer gaan aanbieden in ver
schillende gemeenten en de bij
val was telkens meer dan ver
wacht. 

Toch zou ik nog graag enkele 
verbeteringen willen zien aan
brengen. Zou het niet mogelijk 
zijn onder « Bewegingswijzer » 
de provincies slechts éénmaal te 
vermelden ? Iedere week een 
tabel die een blik geeft op de 
achterstelling van de Vlamingen 
in alle sektoren zou veel voldoe
ning meebrengen voor de gewone 
man, die niet alle artikels kan 
« verorberen ». 

E.S., Wevelgem. 

OVERSTRaMfKGEH 

Reeds herhaaldelijk werd er in 
het weekblad van de Volksunie 
geschreven over de verschillen
de overstromingen die zich ge
regeld voordoen in de verschil
lende delen van Vlaanderen. Ook 
de V.U,-parlementairen - en on
langs nog volksvertegenwoordi
ger Lootens - hebben hierover 
tussenkomsten gehouden in het 
parlement. Lofwaardige initiatie
ven die bewijzen dat onze partij 
meeleeft met de noden van ons 
volk. Maar eigenlijk is het toch 
zo dat in ons land de zaken al
tijd maar half aangepakt wor
den, ook op het gebied van de 
waterkering. Kijken wij naar 
Nederland, dat terzake heel wat 
andere « karweien » heeft op te 
knappen. Daar wordt er werk 
van gemaakt, zie maar met welk 
een spoed de afdamming van de 
Delta werd aangepakt na de 
overstromingen van 53. En men 
beperkt zich niet tot het afdam-
men, overal worden de dijken 
versterkt en verhoogd. Dat zou 
bij ons reeds lang dienen ge
beurd te zijn, maar de verant

woordelijkheid is zodanig ver
snipperd dat van een goede aan
pak, een grondige sanering voor
alsnog geen sprake is. Als men 
zo blijft voortdoen dan houdt 
men het bij lapmiddelen en dan 
zullen wij nog lang geplaagd 
blijven met de steeds terugke
rende overstromingen. 

P.J. - Denderraonde. 

VAN MECHELEN 

Ik hen lid van de Bond van 
Grote Gezinnen en ik heb met 
verontwaardiging gelezen dat 
onze voorzitter dhr Van Meche-
len ons op zo'n weinig kranige 
wijze in de steek heeft gelaten 
in verband met de onrechtstreek
se belashngen en het amende
ment dat de V.U. had ingediend 
om de grote gezinnen een vrij
dom te doen krijgen. Door zijn 
politieke gebondenheid diende 
Van Mecheleo zich tegen dit 
amendement te kanten ; hij zeg
de het trouwens zelf. Zo worden 
de Bond-ledea door hun eigen 
voorzitter gerold ! En het is op
merkelijk dat het orgaan van 
onze beweging - sinds de intrede 
van de voorzitter in het parle
ment - zo mak geworden is, waar 
het vroeger steeds strijdvaardig 
was en op de b-es stond voor de 
gezinsbelangen. Nee, als het zo 
verder gaat dai zal de vereni
ging haar eigen leden tegen zich 
in het harnas agen. 

D.5 - Antwerpen. 

De redaktie dr agt geen verant
woordelijkheid vor de inhoud der 
gepubliceerde lezesbrieven. Ze be
houdt zich het ücht van keuze 
en inkorting voor. Over de lezers
rubriek wordt geta briefwisseling 
gevoerd. 

van de redoktie 
Bnisse l , 29 december 1965. 

Betreft : "Wij". 

De heer P . u i t Oostende schreef ons :"a.ls U 
s lech t s 4. ongunstige r e a k t i e s op de uitbreiding 
van het blad hebt ontvangen, dan ben ik de 5>". 
Hij b l i j f t abonnent, zegt h i j , en h i j i s overi
gens n i e t kar ig met lof over inhoud en opmaa'. 
Maar die t i t e l , waarom die t i t e l ? 
Hij i s n i e t de enige ; enkele l eze r s die inge
nomen bleken met de u i t b r e i d i n g , s telden ever-
eens de vraag ; "waarom Wij" ? 
Het zou ons t e ver l e iden , nog eens a l l e redeien 
op t e sommen die aangezet hebben t o t een t i teL-
verandering j mr. F . Van der E3.st deed dat trou
wens reeds u i t s tekend in het ee r s t e nummer der 
nieuwe r e e k s . 
We kwamen op doodeenvoudige wijze aan "Wij",T)en 
eenmaal vaststond dat de t i t e l zou veranderen, 
werden een aan ta l mensen verzocht ons voorstellen 
t e doen. We kregen t i e n t a l l e n suggest ies - gcde 
en s l e c h t e . Merkwaardig genoeg was er s lechts één 
t i t e l d ie ons van 4- verschi l lende zijden - dor 
mensen met een verschi l lende soc ia le achtergrond 
en l e e f t i j d - werd voorgesteld : "Wij". Het klonk 
ons vreemd in de oren. Maar b i j nadere overweiing 
ontdekten we er heel wat in : een uitdrukkingvan 
gemeenschapszin, een af f i rmat ie van een politek© 
l i j n , We praa t ten de zaak door met specialisten 
u i t de pub l i c i t e i t swere ld en we gaven een zee: be 
kend graf icus opdracht, de t i t e l t e verwerken s a 
men met het leidmotief van ons b lad . 
Het r e z u l t a a t kent ü : irl den beginne wellich' be 
vreemdend - net a l s voor ons. Maar na enige t jd : 
vertrouwd, modern, graf isch verantwoord en opval
lend . Het l a a t s t e i's dók i e t s waard l . 
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nieuwjaarsboodschap 
(vervolg van bladzijde 1)' 

Nog in een ander opzicht werkt de tijd tegen ons. De Vlamingen zou
den zich illuzies maken wanneer zij zouden denken dat de oplossing 
van hun problemen gemakkelijker zal worden in een eengemaakt 
Europa. In een eengemaakt Europa wordt onze situatie hopeloos, 
worden wij in een Europees parlement een zeer kleine minderheid, 
vinden wij geen gehoor. De ervaring bewijst het nu reeds. Het Is in 
dit perspektief dat de huidige eerste-minister, de heer Harmei, ver
klaard heeft dat het er voor België op aan komt tijd te winnen. 
Daartegenover is het de roeping en de plicht van onze generatie een 
oplossing af te dwingen voor het te laat is, onherroepelijk te laat. 
Deze oplossing kan slechts gevonden worden in hetgeen ons hard
nekkig geweigerd wordt : een publiekrechtelijk statuut voor de 
Vlaamse volksgemeenschap. De juridische erkenning van ons be
staan als volk. 
Dit inzicht was de wezenlijke inhoud van het beginsel-akkoord 
K.V.V.-V.N.V. van voor de oorlog. 
Wie zich buigt over de geschiedenis, de recente geschiedenis van de 
periode tussen de twee wereldoorlogen, staat verstomd dat zoveel 
ervaring, zoveel verworven Inzichten en standpunten weer verloren 
gegaan zijn. Voor wanneer terug een Vlaamse concentratie op een 
programma dat begeesterend is omdat het gedurfd is en een afdoende 
oplossing uit de kleinheid van een bekrompen ééndagspolitiek die geen 
uitzicht biedt ? 
En hier zou ik mij vooral tot de jongere generaties willen richten. 
Zij zijn met stijgende misnoegdheid getuigen van een ellendig ge
knoei dat in genendele beantwoordt aan hun aktiviteitsdrang, aan 
hun wil te bouwen aan een beter en grootser toekomst. Deze jeugd 
moet resoluut de hipotheek lichten die zwaar weegt op ons bestaan : 
de hipoteek van een onvoltooide Vlaamse strijd, de hipoteek van een 
unitaire staatsopvatting die thuishoort in het verleden. 
Eens deze hipoteek gelicht door een stoutmoedige, maar noodzakelij
ke hervorming van de staat zal een rustiger, gezonder samenleving 
mogelijk zijn en zullen wij al onze energie kunnen aanwenden voor de 
opgang, vrij en onbelemmerd, van ons volk in de samenleving der 
volken. 
Niemand twijfelt er aan dat 1966 een zeer belangrijk jaar wordt. De 
strijd wordt steeds scherper : de bedreiging die weegt op de Voer
streek, de bedreiging die weegt op Leuven en gans Vlaams Brabant, de 
bedreiging van de grondwetsherziening, enz... 
Het is dan ook meer dan ooit noodzakelijk dat wij eensgezind blijven 
en in gesloten gelederen de strijd voeren. Ruzies en verdeeldheid 
hebben in het verleden de Vlaamse Beweging al te dikwijls geteisterd 
en verzwakt. Veelal omwille van personen, van teleurgestelde per
soonlijke ambities of ongeduldig arrivisme. 
De Volksunie is de Vlaams-nationale partij die in de zo moeilijke 
naoorlogse periode de wederopstanding van het Vlaams-natlonallsme 
bewerkt heeft : begin 1961, voor de verkiezingen van 26 maart 1961, 
was er nog altijd maar één Vlaams-nationale gekozene in het parle
ment. Op 23 mei 1965, een goede vier jaar later, werden het er 17. 
Ten overstaan van dergelijke ongelooflijke opgang begrijpt men niet 
goed de kritiek die alleen maar tot resultaat kan hebben ontmoedi
ging te zaaien en twisten uit te lokken. 
Het is mijn wens dat wij in 1966 eendrachtig zouden blijven, overtuigd 
dat verdeeldheid en twist misdadig zijn. 
Ik wens alle partijleden, alle lezers, alle Vlamingen naar oude gewoon
te een zalig en gelukkig nieuwjaar. Laten wij er allen samen voor zor
gen dat 1966 voor ons volk een zegerijk en vruchtbaar jaar wordt ! 

mr F. Van der Eist. 

• Standpunten 

belastingen, 
leuven, 
limburg 

De par lementa i re groepen van de Volks
un ie vergaderden op donderdag 23 decem
ber. 

De groepen onderzochten het verslag \ a n 
d e bespreking van het wetsontwerp op de 
instell ing de r zgn. Kommissie Vranckx. De-
i e bespreking heeft overduideli jk aange
toond, da t de grootste dubbelzinnigheid 
heerst over de taak en de bevoegdheden 
van deze kommissie, waar in de Vlaamsge
zinden duidelijk geminorizeerd zullen 
.worden. 

De parlementsfiaklies \ a n de Volksunie 
stellen verder vast, dat de verzwaring van 
d e fiskaliteit na de s temming van de fis
kale ontwerpen in de Senaat zich thans 
spoedig zal laten gevoelen, zonder da t er 
lo t dusver enige zekerheid bestaat over het 
doorvoeren van de mogelijke en noodzake
lijke bezuinigingen en saneringen. 

Samen met de verhoging van de spoor-
'ei> ijosttarieven en van de sociale bijdra
gen, alsmede van de gemeentebelastingen, 

betekent deze fiskale polit iek een aanslag 
o p d e levensstandaard van de ganse bevol
king, d ie onvermijdeli jk moe t leiden tot 
een gevoelige verhoging van de levens-
d u i u t e . 

De par lementa i re groepen stellen vast, 
da t de bevolking thans de zeer zware ge
volgen moet dragen van het wanbeheer 
van de regerende part i jen. 

De parlementsfrakties bevestigen h u n 
s t andpun t in verband met de noodzaak, 
zonder verwijl over te gaan tot splitsing 
\'an de uni ta i re universiteiten van Leuven 
en Brussel in au tonome afdelingen en tot 
de overplaatsing van de franstalige afdeling 
van de Leuvense Universiteit naar Wallo
nië. 

Zij be t reuren dat di t inzicht, dat beant
woordt aan he t eensgezinde s t andpun t van 
de Vlaamse Beweging, niet blijkt doorge
drongen te zijn tot in de leidende instan
ties van deze universiteiten. 

Zij wijzen op het gevaar, verscholen in 
de beslissing om alleen onderdelen \ a n de 
franstalige fakulteit van geneeskunde \ an 
Leuven over te plaatsen naar W'oluwc. Dit 
betekent een verdei e verbicrking \ a n de 
positie der franstaligeii te Brussel en d k 
ten nadele \ a n de reeds zo moeilijke si
tuatie van de Vlamingen in de hoofdstad. 

De parleniciitshaklics \.in de \ oiksunic 
protesteren tegen de besli'ïsiiig \aii de u -
gering de mijn \a i i Zwartberg in [.inilimi; 
te sluiten. 

Hierbi j zij \aslgcstcl(l ten ceiMc dal aan 
talrijke Waalse mijnen (ip dii ogenblik hn-
gere subsidies pet toti kolen u o i d e n iiii-
betaald, dan de kostprijs \ an dergelijke 

k o k n per ton gedohei i in de mijn te 
Z \ \ anbe ig . ' J eu tweede dat door de slui
t ing van de mijn te Zwartberg 4.300 werk
nemers getroffen worden, waarvan 60 % 
inheemse. Di t is meer dan het totaal aan
tal werknemers van de Waalse mijnen, die 
in 1966 zullen gesloten worden en die bo
vendien slechts 25 % inheemse werkkrach
ten onder h u n personeel tellen. Ver \ol -
gens, dat de regering schromelijk in ge
breke is gebleven om tijdig een ernstig re-
konversieplan voor L imburg op te stellen. 
Wa t n u als dusdanig wordt voorgesteld is 
enkel een samenraapsel van openbare wer
ken, hoofdzakelijk van ondergeschikt be
lang en waartoe reeds besloten was onaf
hankelijk van de gevolgen, die uit de slui
ting van de mijn te Zwartberg zullen voort
spruiten. 

De regering vergenoegt zich er verder 
mee, te spekuleren op de initiatieven van 
de privéseklor en dit op een ogenblik, dat 
de ekonomisclie ekspansie stagneert en de 
privé-investeringen worden beperkt. H e t 
probleem van de tewerkstelling in de de
mografisch meest ekspansieve provinccie 
van Vlaanderen blijft aldus een vraagte
ken. 

De frakties gaven opdracht aan \olksver-
tegenwoordiger Anciaux, de minister van 
binneirlandse zaken te interpelleren over 
de uitvoering-sbesluiten van de taalwet van 
8 augustus 1963, betreffende de gemeente
administraties van de Brusselse agglomera
tie. 

• Nog de Brusselse tolkenschool 

talige afdeling, gelijktijdig oiu.,ta,in met 
de Franstalige in 1958, aan het « I n u i t u t 
technique de l ë t a t > te Brussel en die 
thans geen diploma's A5 zou mogen uit
reiken op hetzelfde niveau moet geplaatst 
als de Franstalige afdeling « langues » cii 
dit om alle diskriminatie uit te schakelen? 

Minister Dehousse heeft de zaak o\erge-
maakt aan Minister Van Bogaert, die de 
zaak overliet aan het personeel van zijn 
kabinet . De visie op het vraagstuk ?ou 
daar niet erg \erheven zijn. JNien zou er 
tegen zijn dat de leraars het staliuit p ro
fessor zouden krijgen omdat di t h u n so
ciale s tanding zou verhogen. 

Bekommernis om het Nederlands hoger 
onderwijs zou er niet bestaan en de waar
de van Nederlands Hoger Onderwijs te 
Brussel zou de minste bekommernis zijn 
van deze « Vlaamse > socialisten. 

Dehousse laat hen de handen vrij. 
Maar zij lappen het Nederlands Hoger 

Onderwijs te Brussel aan h u n hielen! 
Wie is verantwoordelijk voor de Vlaam

se achterstand in het Hoger Onderwijs? 

• Mechlina locuta 

leuven: 
dubbele 

dehousse en de adressenlijst 
Vlaamse 
socialisten 

(mvdb) Zo" we goed ingelicht zijn beslaan 
er in België vier tolkenscholen, die licen-
t iaa t sd ip lomas uitreiken : 

1. H e t « Insl i tut libre Marie Raps » te 
Eisene, onder beschernn'ng \ an de Kaïo-

4ieke Universiteit L e u \ e n . 
2. H e t « Inst i tut superieur de commer

ce de la province de H a i n a u t » te Bergen 
(Mons) . 

3. H e t « Ins t i tu t technique de l 'Etat », 
afdeling « langues » te Brussel. 

4. De Tolkenschool te Antwerpen. 
De tolkenscholen onder 1, 2 en 3 hebben 

ui ts lui tend Franse afdelingen op univer
sitair niveau; wat 3 betreft a l thans volgens 
de huidige stand van uitvoering van het 
Koninklijk Besluit van 16 april 1965. 

De Tolkenschool te Antwerpen ander
zijds heeft een volwaardige Nederlandse 
en een volwaardige Franse afdeling, die 
beide universitaire diploma's , niveau A5 
afgeven. 

De bevolking van België telt meer dan 
60 % Nederlandstal igen, tegen 1 % Duits-
taligen en 33 % Franstaligen en het is een 
bekend feit, dat de Franstaligen geen gro
tere aanleg \ o o r tolk bezitten dan de Vla
mingen. 

De enige afgestudeerden van Belgische 
tolkenscholen, die bij de Europese instel
lingen werkzaam zijn komen ui t de Neder
landstalige afdeling van de Tolkenschool 
te Antwerpen of uit de Nederlandse afde
ling A6-A1 van het « Insti tut technique 
de l 'état » te Brussel. T rouwens alle Bel
gische tolken, die voor de Europese in
stellingen werken, zijn Nederlandstal igen. 

In het Jaarboek 65 \ a n de « Association 
in ternat ionale des int'erprètes de conféren
ce » voor het l idmaatschap w a a r \ a n hoge 
kwaliteitseisen worden gesteld, is België 
vrijwel uitsluitend door Nederlandstaligen 
\ei tcgeinvoordigd. 

Dit was de inleiding \ a n een parlemen
taire vraag \ a n senator Jorissen, die dan 
\ c rde r gaat : 

De geachte minister gel ic\c me mee te 
delen : 

1. Of het jtiist is, dat in België vier 
li.inM.dige hogere scholen universitaire 
d i p l o m a s afgeven \ o o r licentiaat-vertaler 
en liccntiaal-tolk tegen één Xederlands-
l . i l i ü e ? 

2. ( ) l l i i j ( l i l no in iaa l \ i n d i ? 

3. W a l h i j denk i ie dnei i om .lan de/.e 

onaa in aa id l )a ie toestand ie \e ihe lpen? 

4. Ol hij niet nieenl, dat de Nedei lauds-

(n) T o e n tien jaar geleden te Leuven 
door J a n Flamey, de toenmalige preses 
van het KVHV, tijdens de beruchte 
schoolstrijd ten voordele van het stand
p u n t van de bisschoppen tamelijk spontaan 
een staking werd uitgeroepen, greep Mgr. 
Van Wayenberg in. En zeer drastisch! Al
leen op het nippert je werden talrijke weg
zendingen verhinderd en de volgende mor
gen sleurde Mgr. letterlijk de studenten 
de kursuslokalen binnen. Ook al hoorden 
ze er helemaal niet thuis... 

Nog wal vroeger was het al een heel dra
ma toen onder het preses-schap van J. Van 
Passel een dubbel programmaboek werd 
geëist : totaal onmogelijk! Wa t een aan
slag op de universitaire geesl. En te%oren 
mochten de s tudenten in het grootste ge
heim naar Blanden (nabij Leuven) uit
wijken als ze Grammens wilden horea 
spreken... 

Nu werd een eerste staking aangekon
digd — en er was geen enkele reaktie. T o t 
nog toe, maar dat is dan toch al dat! 

Toen op 15 dec. de machtige studen
tenbetoging werd gehouden, waren de/.e 
keer de \Valen uitgeweken! (Slechts een 
begin, maar toch weeral dal!) 

Sinds de vorige wereldoorlog weten we 
dat de Walen zelfs volgens de Belgische 
repressie-rechtbanken (en dat ivil wat zeg
gen!) een grote aanleg hebben bij de 
machtigen te gaan verklikken. Met de hu lp 
van de waardige « Libre » zijn de Brus
selse franskiljons een paar studenten gaan 
verklikken bij h u n vice-rektor, als zouden 
zij schuldig zijn aan ruitentikkerij en die
zelfde « Libre », die herhaaldelijk met 
sympathie schrijft over de tijd toen Wa
len en Vlamingen elkaar in het ge/ielit 
sloegen, publiceerde de lijst van de deel
nemers aan de bezetting van het Waalse 
studentenhuis. . . Een afvaardiging ging 
zelfs dreigend strafmaatregelen eisen iaij 
Mgr. Devroede (hun vice-rektor)... 

Mgr. Devroede, die trouwens de k\\'aad-
ste niet is, kon eenvoudigweg niet anders 
dan meedelen dat hij niets doen kan : de 
Vlaamse vice-rektor alleen is be\oegd... 
Misschien komen er toch nog straffen, 
maar er is dan toch weeral een van de 
ruggen verdwenen waarachter iedereen 
zich graag verschuilt! 

He t dubbele programmaboek is er na
tuurli jk ook al. Ook een dubbele (af/on-
derlijke) adressenlijst van de proften. In 
de Waalse heeft men met zorg alle straat
namen vertaald — onwettig en dwaas, maar 
ten slotte ook kinderachtig! 

Maar als Mgr. de magnifieke rektor of 
zelfs het hele cpiskopaat zich inbeelden dat 
zij het uitzicht van Leuven zelf langs nieu
we tweetalige straat naamborden kunnen 
\ Cl fransen, dan zouden er wel eens geen 
ruilen genoeg kunnen zijn om die straat
naamborden op te vangen! 
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WIJ 

Limburgse provincieraad contra 
senaat. 

de limburgse 
raadsheren 

'(Idt) Vorige week dinsdag vond voor de 
Senaat het debat plaats over het Hof van 
Beroep te Luik. Het was akuut geworden 
door het overlijden van twee Limburgse 
raadsheren, waarvan de vervanging door 
Luik betwist werd. De minister stond voor 
de keus : ofwel zes raadsheren voor Lim
burg, zoals in een wetsvooistel gevraagd 
door de Limburgse senatoren van de drie 
traditionele partijen. Ofwel elf raadsheren, 
de aanpassing aan de huidige bevolkings
cijfers, zoals gevraagd door de Volksunie
senatoren. De minister deed een stap in 
de richting van het Volksuniewetsvoorstel. 
Hij gaf Limburg geen zes, maar zeven 
raadsheren. 

Hij erkende zelfs de gegrondheid van 
het voorstel van de Volksuniesenatoren 
waar hij in antwoord op de rede van Wim 
Joiissen verklaarde : « Het Hof van Be
roep te Luik zal steeds ten minste zeven 
raadsheren tellen, aan wier benoeming de 
provinciale raad van Limburg zal hebben 
medegewerkt. Ik wijs op dit feit, waarop 
ik tevens de aandacht vestig van. de heer 
Joiissen ; het cijfer zeven is een minimum 
dat kan worden overschreden. De heer Jo-
rissen zou er méér wensen. Dit feit is voor 
bespreking vatbaar, maar het is niet eigen 
aan het Hof van Beroep te Luik. Het 
dient te worden herzien in een ruimer ka
der, met name naar aanleiding van de her
ziening van ons wetboek van rechterlijke 
inlichting... » 

Waarom de Minister moet wachten om' 
een onrecht voor Limburg te herstellen, 
zien wij niet in. Hij had nu de gelegen
heid! Uitstel in België is gewoonlijk af
stel. 

Hadden de Vlaamse senatoren in de 
kommissievergaderingen ons voorstel ge
steund, Limburg had meer gekregen. 

Men kon zijn goed recht niet betwis
ten. De leiten waren duidelijk. Senator 
Joiissen had de cijfers laten spreken. 

Toen in 1869 de wet op de rechterlijke 
inrichting lot stand kwam, telde Limburg 
198.000 inwoners, Luksemburg 204.000, Na
men 310.000 en Luik 584.000. Toen kreeg 
Limburg 4 raadsheren, Luksemburg 5, Na
men 6 en Luik 12. Het aantal raadsheren 
weerspiegelde de toenmalige bevolkings
cijfers. 

Op 31 december 1964 echter bedroeg de 
bevolking van Luksemburg 218.000, van 
Namen 375.000, van Limburg 614.000 en 
van Luik 1.012.000 (waaronder een kleine 
100.000 duitstaligen). Limburg heeft thans 
méér inwoners dan Luksemburg en Namen 
samen, die samen 11 raadsheren tellen. De 
verhouding tussen de bevolking van Lim
burg aan de ene kant en van Luik, Na
men en Luksemburg aan de andere kant 
is er een van 2 tot 5. De Limburgse bevol
king is op minder dan honderd jaar meer 
dan verdrievoudigd. 

De provincieraad van Limburg (CVP, 
BSP, PPV en VU) had op 14 oktober 11. 
eenparig de wens uitgedrukt dat de cijfers 
aangej>ast zouden worden aan de werke
lijke demografische verhoudingen. 

De Vlaamse pers had deze solidariteit 
toegejuicht. Senator Jorissen sprak de hoop 
uit dat dezelfde solidariteit tot uiting zou 
komen in de Senaat. 

IJdele hoop! 
Alle Vlaamse CVP-, BSP- en PVV-sena-

toren spraken zich uit tegen de eenparige 
wens van de Limbuigse provincieraad. 

Zij namen vrede met hun wettelijke mi-
noiiseüng. 

De Volksunie stond weer eens alleen om 
een flagrante Vlaamse achterstelling onge
daan te willen maken. 

Bleef dan de bespreking van de zetel 
der nederlandstalige Kamers. De Volksunie
senatoren hadden bij wetsvoorstel van 19 
oktober 1965 gevraagd, dat de zetel naar 
Hasselt zou overgebracht worden. Luik is 
immers een eentalige stad zonder enige fa
ciliteit, zodat de zetel van de Nederlandse 
Kamers aldaar een anomalie is en een 
anachronisme. De pleitbezorgers en het per
soneel te Luik moeten geen Nederlands 
kennen en kenden er dan ook geen. Rech

ters en griffiers die er moeten wonen, vin
den er geen Nederlandse scholen voor hun 
kinderen, die dus moeten verfransen. De 
Limburgse mensen vinden te Luik moei
lijk hun weg. 

Bij amendement van 6 december 1965 
nam Robijns dit wetsvoorstel van on/.e 
senatoren over in de kommissie : « De Ne
derlandse Kamer van het Hof van Beroep 
te Luik zetelt op een door koninklijk be
sluit nader te bepalen plaats in Limburg ». 
Hij liet zich echter afschepen in de kom
missievergadering. 

Wim Jorissen nam dan het amendement 
over in de ojjenbare zitting van dinsdag 
21 december, als volgt gewijzigd : « De Ne
derlandse Kamer van het Hof van Beroep 
te Luik zetelt van 1 september 1966 af te 
Hasselt ». 

In zijn verantwoording wees hij weer op 
de eenparige wens van de Limburgse pro
vincieraad «c dat in afwachting van de de
finitieve reorganisatie van de Hoven van 
Beroep, de Vlaamse Kamer van het Hof 
van Beroep te Luik bij delegatie zou zete
len te Hasselt ». 

Voorzitter Struye vond dat dit punt be
ter afzonderlijk zou behandeld worden... 
later. Hij liet stemmen over de procedure. 
De Volksunie stond weer alleen, de PVV 
onthield zich. CVP en BSP stemden voor 
de verdaging. Ook de Limburgse BSP- en 
CVP-senatoren, met inbegrip van senator 
Robijns! 

Menig Franstalig senator had een mis
prijzend lachje om de lippen. Zij moeten 
niet eens vechten voor het behoud van 
hun. voorrechten. 

De Vlaamse senatoren van de kleurpar-
tijen doen het voor hen! 

deze week in het land 
• In het staatsblad van 29 december verschenen de wetten en besluiten 

i.v.m. de verhoging van de belastingen. 

• Grote overstromingen teisterden tijdens de Kerstdagen het Vlaamse land. 

• De regering kondigt de sluiting van de mijn te Zwartberg aan. 

• De bisschoppen legden een verklaring af over Leuven. De verklaring be
vatte de bevestiging der vroegere standpunten, een vage belofte voor meer 
autonomie en de aankondiging dat een studiekommissie wordt opgericht. 
Een paar dagen later verklaarde de Leuvense rector, dat reeds in 1966 de 
budgetten worden gesplitst en dat vastgehouden worden aan de driehoek 
Leuven-Waver-Woluwe. De verklaringen schitterden niet door duidelijk
heid. 

Waarom nu ? 

mijnsluiting 
te zwartberg 

(tvo) De mededeling van de regering dat 
ze zinnens is, over te gaan tot sluiting van 
de koolmijn Zwartberg, werd gevolgd door 
een sensatie van eerste rang. Tijdens een 
meeting op donderdag 23 december te Has
selt verklaarde de heer Renotte, direkteur-
gerant van de getroffen mijn, het volgende: 
4 Het spijt me ten zeerste u te ontgooche
len, maar er moet een vergissing zijn ge
beurd. Ik geloof, heren regeringsleden, dat 
u het vel van de beer verkoopt vooraleer 

moesen 
Limburg is in talrijke opzichten een buitenbeentje lussen de Vlaamse pro

vincies. Het heeft de jongste en de snelst aangroeiende bevolking; Genk is een 
echte bco-m-towa die bijna overnacht vnn stille gemeente naar dinamische stad 
groeide. De industriële ontwikkeling heeft nergens zo'n grote tegenstellingen ge
schapen dat juist in Limburg; het is niet toevallig dat Bokrijk maar even buiten 
de schaduw van de mijnterrih ligt. Alhoewel Limburg momenteel een zware kri-
zis doormaakt omwille van de teloorgang der steenkoolmijnen en omwille van 
een totaal gebrek aan belangstelling vanwege Brussel, is het duidelijk dat daar 
het Vlaams gebied met de meeste toekomst ligL 

Die toekomst is al begonnen, vooraleer het verleden definitief veorbij is. De 
lange decennia dat Limburg als een schone slaapster sluimerde aan de uithoek 
van Vlaanderen, in een door historische en andere redenen verklaarbare maar 
daarom nog niet te begrijpen afhankelijkheid van Luik, laten vandaag nog die
pe sporen na. Het partikularisme (eigenlijk een louter defensieve refleks) is er 
één van. In de overige vier Vlaamse provincies worden de Limburgers nogal eens 
« braaf » geheten. Zij zijn niet braver — en natuurlijk ook niet stouter — dan 
de mensen elders Zij zijn echter wel horiger. Althans een groot deel onder hen. 

Limburg is de provincie waar de C.V.P. nog steeds het sterkst is : een poli
tieke macht die ah vanouds stoelt op een voorbijgestreefd klerikalisme. Limburg 
is de enige Vlaamse provincie waar een uitgesproken provinciekrant — het « Be
lang van Limburg » — met succes kan blijven optornen tegen de machts- en 
talentkoncentratie in de Vlaamse krantenwereld. Dat dit klerikalisme niet nood
zakelijk leidt naar een betere — want door en door kristelijke — gemeenschap, 
werd onder meer bewezen in de oorlogs- en repressiejaren onzaliger gedachtenis: 
nergens laaiden de passies hoger op dat juist tussen het bronsgroen eikenhout. 

Alhoewel sinds jaren de eerste bressen geschoten werden in de oppermacht 
van het overleefd en verpolitiekt Limburgs klerikalisme, gebeuren er af en toe 
tussen de Kempen en de Maas nog dingen die wellicht ook elders voorkomen 

, maar die toch — terecht af ten onrechte — tipisch Limburgs worden geheten. 
Zo de geschiedenis die zich enkele dagen geleden te Dilsen afspeelde. 
In deze Maaskantse gemeente hield het Algemeen Boerensindikaat een 

voorlichtingsvergadering over de rechten van de pachters, wier landbouwgrond 
verkocht wordt aan de uitbaters van Maaskiezel. De burgemeester van Dilsen 
stelde de nieuwe zaal van de gemeneteschool ter beschikking van het A.B.S. Er 
was gezorgd voor een mikro en een goed stel luidsrpekers : alles wat de inrichters 
der vergadering maar wensen konden. Zelfs méér dan dat! 

Het werd de A.B.S.-ers namelijk nog voor de vergadering duidelijk, dat er 
ergens iets haperde aan het gul en gastvrij onthaal. En inderdaad, er bleek 
achter de schermen van het toneel een bandopnemer aangesloten te zijn op de zo 
welwillend ter beschikking gestelde geluidsinstallatie. 

Het vergde geen al te lang onderzoek om uit te vissen, wie de dappere ini
tiatiefnemer was van dit spelletje-achter-de-schermen in de letterlijke zin van het 
woord : de achtbare heer Moesen, onderwijzer en « toevalbg > ook kantonaal 
voorzitter van de C.V.P. Zo moedig was deze grote paedagoog en christen-demo-
kraat, dat hij niet eens de bandopnemer zelf ging plaatsen; deze vuile karwei 
droeg hij op aan een jong onderwijzer. 

Volledigheidshalve kan dit verhaal besloten worden met de mededeling dat 
de heer Moesen er aan was voor zijn (geringe) moeite en dat hij zijn superieuren 
in hun verwachtingen heeft moeten teleurstellen : geen bandopname van de 
ledevoeringen der onverlaten, die onze brave christelijke mensen komen opraien 
inet allerlei nieuwe gedachten en gevaafflijke teorieën. 

Met deze geschiedenis weze rriets kwaads gezegd over Limburg en de'Lim-
burgers. De Moesens zijn van overal en alle tijden. Dat zij het brengen tot een 
kantonaal voorzitterschap in een « grote » partij, is al iets tipischer. En op de 
keper beschouwd is de hele Dilsense affaire ons inziens dan toch een kras staaltje 
van politiek-klerikale schijnheiligheid die slechts mogelijk is in een speciaal en 
«• gunstig » klimaat. 

Dat — ook en zelfs in Limburg — gelukkig aan het veranderen is. 

dio Genes. 

de beer dood is. Ik ben bevoegd om na
mens de Raad van Beheer van mijn maat
schappij te verklaren dat Cockerill-Ougrée 
de kolenmijn van Zwartberg niet wensi te 
sluiten. De rezultaten zijn van die aard 
dat het onzin zou zijn, deze mijn te slui
ten. Ik geloof dat men zich vergist en dat 
men de rezultaten van de kolenmijn van 
Zwartberg niet goed heeft ondera>cht of 
niet heeft willen ondei-zoeken. De reden 
daartoe ken ik niet. De voorzitter van Je 
Raad van Beheer van mijn maatschappij 
heeft me een half uur geleden nog gezegd 
dat Cockerill-Ougrée de hele produktie 
van de mijn van Zwartberg in het jaar 
1966 zal afnemen. Ik moet zeggen dat ik 
aan de plannen van het ministerie van Ar
beid niet kan medewerken >. 

Het vergt wel geen betoog dat deze ver
klaring insloeg als een bom. De beschuJdi-
gingen — want dat zijn bet iniUDers! — 
die de heer Renotte aan het adres van de 
regering uitspiak, wegen zeer zwaar. 

Op dezelfde meeting lichtte de heer Ves-
ters, voorzitter van Fedcchar en van de 
Associatie der Kempische mijnen, de slaier 
van het regeringsbeleid nog wat verder op: 
« Het is zeer jammer dat weer een even
wicht moet worden bereikt tussen de ver
schillende landsgedeelten ». 

En dat is dan de kern der zaak! 
Om ekonomische redenen immers is de 

sluiting van Zwartberg onverdedigbaar. 
De mijn heeft het tweede hoogste rende
ment van het Limburgs bekken : voor de
cember 1965 bedraagt het 2.300 kg per man 
en per post. Ze heeft een gezonde financiële 
toestand. Ze heeft een hoge graad \fan ren
tabiliteit. En ze weet — bUjkens de ver
klaring van de direkteur-gerant — nog af
zet voor haar produktie 

Om sociale redenen is de sluiting van 
Zwartbeig nog minder verdedigbaar. Vier
duizend driehonderd mensen worden de 
laan uit gestuurd, in een provincie die 
reeds een tekort aan werkgelegenheid 
heeft en waar per jaar een drieduizend 
jonge arbeidskrachten bijkomen. In een 
provincie waarvoor geen enkel rekonver-
sieplan bestaat. 

Indien de mijn van Zwartberg niet sïuit 
om ekonomische en om sociale redenen, 
waarom dan wel? 

Het antwoord is eenvoudig : om politie
ke redenen! 

Er zijn en er worden Waalse mijnen ge
sloten. Dus moeten er ook Limburgse mij
nen gesloten worden. Ten koste van alle 
ekonomische en sociale overwegingen, ten 
koste van de zekerheid en de welvaart in 
duizenden gezinnen moet aan de Walen 
het bewijs geleverd warden dait zij niet 
« geminorizeerd » zijn. 

Het Kolendirectorium stelde de regering 
voor, 12 Waalse mijnen te sluiten. De re
gering voert haar beleid van « evenwicht » 
en beslist dat een Limburgse en 5 Waalse 
mijnen zullen gesloten worden. 

Maar de mijnsluitingen ia Wallonië 
treffen een minderheid van inlandse ar
beidskrachten, die vervolgens door een 
grootscheepse rekonversie opgevangen 
worden. 

In Limburg zijn het Limburgers die on
herroepelijk getroffen worden! 

Getroffen door een beslissing van een re
gering en een eerste-minister, wier bewind 
geschraagd en goedgekeurd wordt door de 
partij waaraan de meeste Limburgers hun 
vertrouwen hebben geschonken. 

Nergens duidelijker dan in Limburg 
blijkt, wat de Vlamingen te verwaditen 
hebben van de kleurpolitiekers die zij naar 
het pailement sturen. 

Maar ook dat zien de Limburgers van
daag reeds in. Een der spandoeken die de 
mijnwerkers in hun protestbetoging droe
gen, was met een merkwaardige en perti
nente vraag beschilderd : « Waarom mijn-
sluitingen na en niet voor de verkiezin
gen »? 

Het antwooid is makkelijk te raden! 
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Baron Van den Bosch heeft, 
alvorens (zonder taaleksa-
men) naar zijn Londense 
ambassade te vertrekken, een 
afscheidfeest gegeven. Een 
prachtig feest natuurlijk, zo
als past voor een baron. Zelfs 
als diens grootvader nog het 
nederige beroep van postbode 
ergens in Limburg uitoefende. 

Baron Van den Bosch hield 
er natuurlijk aan, zijn af-
scheidsfuif te geven in een 
chiek, eksklusief en bij zijn 
stand passend milieu. 

In Hertoginnedal namelijk! 
Wat voor de baron het bij

komend voordeel had, dat het 
hem goedkoop kwam. Herto
ginnedal is van de staat, dus 
van de belastingbetaler... 

NIEUWJAARSGESCHENK 

De regering heeft er aan 
gehouden, haar dierbare on
derdanen nog vóór Nieuwjaar 
met een geschenk gelukkig te 
maken. In het Staatsblad van 
29 december verschenen een 
hele reeks nieuwe wetten en 
besluiten, die alle één ding 
gemeen hebben : verhoging 
van de fiskale last. 

Wie op Oudejaarsavond de 
tijd en de moed heeft, kan 
dus beginnen nacijferen wat 
de grap Lefèvre-Harmel hem 
kost. 

BIJ DE TONG GEVAT 

Senator Vandekerckhove, 
voorzitter van de Vlaamse 
C.V.P.-vleugel, zou volgens de 
krantenverslagen op het kon-
gres van zijn partij te Luik 
verklaard hebben : « Voor de 
oorlog probeerden wij de for
mule van het gefedereerde 
Blok der katolieken. De 
Vlaamse partij sloot in 1936 
de zgn. koncentratie met het 
V.N.V. en werd reeds 's ande
rendaags door haar par tner 
verraden ». 

Rik Borginon zette dit even 
recht met een lezersbrief in 
de «Standaard > van 23 de
cember : « Tegen de lichtzin
nige bewering als zou K.V.V. 
reeds 's anderendaags door 
zijn partner zijn verraden, 
moet ik met klem protest 

aantekenen. He hoop voor 
hem dat de heer V#ïdekerck-
hove er geen gewoonte van 
maakt, ernstige aangelegen
heden als deze zonder behoor
lijke informatie te behande
len... >. 
Die vervelende Rik Borginon 

toch ! Hij legt weer eens de 
vinger op een der zwakke 
plekken in de na-oorlogse 
Belgische politiek : men had 
de allerlaatste Vlaams-natio
nalist voorgoed monddood 
moeten maken. Dan kon men 
nu ongestraft en zonder ge
vaar voor terechtwijzing 
overdrijven, uit de duim zui
gen, verzwijgen of liegen. Al 
naar het nood doet. 

KULTUURBELEID 

Minister De Clerck, s taats-
sekretaris voor de Nederland
se kuituur, verklaarde in de 
Senaatskommissie voor kultu-
rele zaken dat op de begroting 
van 1966 een bedrag van 100 
miljoen fr zal besteed worden 
aan kulturele centra. 

Wat die 100 miljoen bete
kenen, wordt duidelijk wan
neer men vaststelt dat de 
aanleg van één enkel na t io
naal sportcentrum 117 mil
joen zal kosten. 

Met de 100 miljoen voor 
kulturele centra kan men 
hoogstens twee projekten hel
pen realizeren. Men moet 
maar eens in Nederland gaan 
zoeken naar steden met een 
bevolking groter dan 25.000 
zielen, die nog geen kultureel 
centrum hebben ! Hier heeft 
men het begrip pas ontdekt ! 

DE UITZONDERING 

Bij het debat over het Hof 
van Beroep te Luik in de se
naa t was er ten minste één 
C.V.P.-senator, die de moed 
had de juiste stellingen, die 
van de Volksunie (11 Lim
burgse raadsheren en zetel te 
Hasselt) bij te tieden. Dat 
was senator Van Cauwelaert. 
Hij verklaarde dat de provin
cie Limburg niet zou voldaan 
zijn. Zijn oordeel over de 
nieuwe wet ? 

« Er werd geen gebruik ge
maakt van de gelegenheid om 
voor Limburg een gunstige 

SPREKENDE CIJFERS 
M£T DE KLEURPARTfJEN MAAR HET FINANCIEEL AVONTUUR 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

uit
gaven 

96,0 (1) 
103,3 
119,4 
126,5 
134,9 
140,6 
147,9 
165,0 
179,5 
212,5 
227,7 

(1) alle bedragen 

(2) per 30HO/65 

N.B. 

ont
vangsten 

88,4 
96,1 
94,7 

100,4 
108,4 
120,8 
131,7 
139,9 
158,1 
170,8 
197,4 

Tekort 

7,6 
7,2 

24,7 
26,1 
26,5 
19,8 
16,2 
25,1 
21,4 
41,7 
30,3 

ill miljarden fr. 

Regering 

BSP-PVV 
BSP-PVV 
CVP-PW 
CVP-PW 
CVP-PW 
CVP-BSP 
CVP-BSP 
CVP-BSP 
CVP-BSP 
CVP-BSP 
CVP-BSP 

Zoals onze lezers zien was de toestand in '58-61. 
de P.V.V. mee regeerde, evenmin schitterena 
laatste twee jaar overtreffen echter alles! 

Schuld 

318 
324 
346 
374 
396 
411 
423 
446 
462 
483(2) 

-

toen 
. De 

regeling te treffen door de 
Vlaamse kamer van het Hof 
van Beroep te Luik te laten 
zetelen te Hasselt en om een 
betere vertegenwoordi^ng te 
geven aan Limburg in het 
Hof van Beroep te Luik ». 

Zo stond de Volksunie niet 
helemè,èl alleen. 

Alleen toen er gestemd 
werd, deed de heer Van Cau
welaert mee met de C.V.P. 
tegen de Volksunie. Par t i j -
t u c h t ! 

HUN LIEVELING 

Elke week nemen «Libre 
Belgique », « Dernière Heure » 
en « Soir » onze algemene se-
kretaris even op de korrel. 
Senator Jorissen martelt hun 
zenuwen. Natuurlijk ver
draaien ze de teksten wel 
eens. Dat zijn de franstaligen 
gewoon. In verband met een 
taalkonflikt te Eupen had on
ze senator een vraag gesteld 
en langs de neus weg opge

merkt dat de taal van Eupen 
Nederlands was tot in 1815, 
toen de stad overging naar 
Pruisen en latex Duitsland, 
maar dat hij helemaal niet 
begreep wat naast het Duits 
het Frans daar thans als taal 
komt doen «tenzij de zieke
lijke zucht van onze fransta-
lige Isindgenoten, hun taal 
overal te onpas op te drin
gen ». 

Het was raak geschoten. 
«Le Soir» bedenkt de 

vraag van lieveling Jorissen 
met de term « bouf fonerie •» 
wat zo iets als onsmakelijke 
grapjasserij moet betekenen. 

Gelukkig maar dat onze 
senator goede scheldwoorden 
op prijs stelt. Hij zal er zijn 
slaap niet voor laten. 

SOCIALE GELIJKHEID 

De strijd van de zelfstandi
gen en boeren voor sociale 
gelijkheid is nog niet gestre

den. In zijn Jongste redevo©* 
ring voor de radio heeft dfl 
heer Van Kerckhoven, voor^ 
zitter van het Boerenfronte 
dat nog eens beklemtooncS 
Hij vroeg o.m. een gevoelig' 
verhoging van het plafonti 
van bestaansmiddelen waar 
boven pensioen g e g e v e i 
wordt. Dit was tot nog toe 
14.000 fr voor de gezinnen eij 
9.000 fr voor aileenstaandenf, 
In een wetsvoorstel van onza 
senatoren werd voorgesteld d i | 
plafond onderscheidenlijk ogj 
30.000 en 20.000 fr te brengen^ 
De regering kondigde thana 
een verhoging aan van 18 000 
en 12.000 fr. Het is iets maail 
niet veel, rekening gehouded 
met de stijgende levensduur-* 
te. De pensioenen worden a n 
derzijds gebracht op onder-* 
scheidenlijk 30.000 en 20.000 
fr of een verhoging met 9 t.h« 
Als het daarbij blijft tot aar^ 
volgende verkiezingen, zullend 
boeren en middenstander» 
nog lang wachten eer de so-
craie gelijkheid er is. . 

L/M6L/RG PROTESTEERT 

Er komt beroering in Limburg! Verleden 
week donderdag had te Hasselt een massabeto
ging plaats van de mijnwerkers, tegen de voor
genomen sluiting van de mijn van Zwartberg. 
Deze betoging was ingericht door het Sindikaal 
Komitee voor Rekonversie van het A.C.V., ia 
samenwerking met de liberale \akbond en het 
A,B.V.V. Alhoewel de drie groten zich dus ach
ter de protestmanifestatie schaarden, had deze 
een scherp anti-regeringskarakter. Op de span
doeken en de borden moest vooral minister 
Bertrand het ontgelden. Tijdens de meeting ver
lieten trouwens de sindikale leiders, aangevoerd 
door A.C.V.-voorzitter Cox, de zaal om te pro
testeren tegen de wijze waarop de regering in 
deze aangelegenheid heeft gehandeld en tegen 
de regeringsbeslissing zelf. De sindikale afge
vaardigden nemen het eerste-minister Harmei 
zeer kwaüjk dat hij schriftelijk toezegde, ia 
verbinding te willen blijven met het komitee 
voor Rekonversie en dit komitee te zullen in
lichten over het verder verloop der zaak. Dit 
is niet gebeurd : de toezegging van de heer 
Harmei bleek niet eens het papier waard waar
op see geschreven werd. Op dezelfde meeting 
was goeverneur Roppe evenmin mals voor het 
werk van de opeenvolgende regeringen . hij 
vergeleek het geknoei in Belgisch Limburg met 
de rekonversie die door de Nederlandse rege
ring sinds jaren voorbereid werd in bet andere 
Limburg. Wat door Limburg sinds jaren ge
vraagd wordt, komt slechts uiterst langzaam 
en gedeeltelijk in uitvoering en « bijlange niet 
in verhouding met wat elders in het land 
gedaan wordt », aldus goeverneur Roppe. 

Verleden zondag werd dan door het Aktie-
komitee voor de .Mijnstreek een autokaravaan 
ingericht als protest tegen de mijnsluiting en 
de eeuwigdurende verwaarlozing van Limburg. 
De hele week voordien v\as het Genkse een en 
«I bedrijvigheid. De mikrowagen reed dagelijks 

doorheen de hele streek, duizenden affiche's 
werden geplakt en tienduizenden pamfletten 
verspreid. De zelfstandigen sloten zich aan bij 
de aktie, hielden een protestvergadering ea 
zegden alle steun toe aan het Aktiekomitee. 

Alhoewel de autokaravaan slechts op het 
laatste nippertje was georganiseerd geworden 
en er praktisch geen tijd meer bleef om de deel
nemers op te roepen, gaven honderden mensen 
gehoor aan het orde-woord van het Aktiekomi
tee. Het was tenslotte een kilometerlange auto
karavaan die de streek doorkruiste. De wagens 
waren beplakt met slogans als : « 50 miljard 
voor de Walen. En voor ons ? » en « Mijnslui
ting is winkelsluiting». Op vrachtwagens waren 
grote spandoeken met welsprekende teksten 
geplaatst : « Eerst nieuw werk Ï>, « Ligt Lim
burg in België ? », < Gedaan met Lamme Goed-
zakkerij » enz. Op heel de omloop werd de 
nutokaravaan met simpatie onthaald. Rond 17 
u. werd de rondrit besloten met een toespraak 
door de heer Jaak Cuppens, sekretaris van het 
Aktiekomitee voor de Mijnstreek, waarna de 
tekst goedgekeurd werd van een brief die aan 
eerste-minister Harmei en provinciegoeverneur 
Roppe werd gezonden, In deze brief wordt de 
nadruk gelegd op het feit dat de mijn van Zwart
berg een hoge graad van rentabiliteit heeft, dat 
de regering geen enkel noemenswaardig plan 
voor een rekonversie heeft en dat de ministers, 
wat betreft de oprichting van nieuwe bedrij
ven, met lege handen naar Limburg zijn geko
men. 

Van kerstvrede was er verleden week in de 
Limburgse mijnstreek weinig te merken. Er 
heerste overal een grimmige strijdvaardigheid. 
Het kerstgeschenk van de regering - sluiting 
van Zwartberg - was daarvan de oorzaak. Vrede 
aan die van goede wil zijn... maar te Brussel is 
men, wat Limburg betreft, aliernünst van goede 
wil I 
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NOG 
HET C.V.P.-KONGRES 

Bij de behandeling van de 
toieuwe partijstatuten op het 
C V P.-kongres veertien dagen 
geleden werden met de regel
maat van een klok amende
menten aanvaard, waarbij 
aan mandatarissen in de par
tijbesturen slechts een raad
gevende stem wordt verleend. 

Zulks wijst er op, dat de 
C.V.P.-leden en -besturen al
les behalve ingenomen zijn 
met hun mandatarissen. « De 
Gazet van Antwerpen » zegde 
terzake dat « het kongres van 
Luik een meer dinamische 
leiding wenste en van de 
mandatarissen méér ver-
jvacht dan zitdagen ». 

ledere partij heeft de man
datarissen die zij verdient... 

ty-bazis die voor de Vlamin
gen — meer dan 60 t.h. van 
het land — op zichzelf reeds 
schandelijk nadelig is. De 
Hertogmnedalwet van 2 au
gustus 1963 voorziet, dat bin
nen het jaar in alle Rijks
diensten die taalkaders zou
den opgericht zijn en het 
Belgisch « evenwicht » verze
kerd. 

Thans — einde 1965 ! — 
kwam er nog nergens een 
taaikader tot stand en is er 
nergens een taaikader voor
zien voor de nabije toekomst. 

Zelfs het gehalveerde en 
ontkrachte « recht » van Her-
toginnedal wordt de Vlamin
gen onthouden. 

Deze vaststelling is een der 
motto's van de grote protest-
veertiendaagse, die de V.V.B, 
van 2 tot 20 maart 1966 over 
gans het Vlaamse land zal or-
ganizeren. 

HET « EVENWICHT » 

Sinds jaar en dag bevmden 
in alle centrale diensten van 
het land de Vlaamse ambte
naren zich in de minderheid: 
deze groteske en onrechtvaar
dige toestand is zo oud als 
België zelf. Een der «over
winningen » van Hertoginne-
dal was de inrichting van 
taalkaders in alle centrale 
rijksdiensten om eindelijk 'n 
20genaamd (tipisch-Belgisch) 
« evenwicht» tussen neder-
lands- en franssprekenden te 
verwezenlijken : de fifty-fif-

LA BRUGEOISE 

Enkele jaren geleden kwam 
het te St Michiels gevestigde 
metaalbedrijf «La Brugeoise» 
om de haverklap in het 
nieuws : het bezat de treuri
ge reputatie, een « duiventil» 
te zijn waar de arbeiders en 
bedienden werden aangewor
ven en doorgestuurd al naar 
gelang de (magere) bestellin
gen die het bedrijf te verwer
ken kreeg. 

Gaat het thans weer de
zelfde weg op ? 

Boudewtjn heeft zich op Kerstavond via radio en T.V. tot zijn waarde landgenoten gericht met 
de traditionele Kerst- en Nieuwjaarsboodschap. De Kerstvrede moest nog maar eens fungeren 
als ahbt voor een stelltngname ten bate van het meest onverkapte unitarisme : « Nooit kan ik 
u genoeg herhalen dat de Belgen elkander nodig hebben en dat hun onderlinge geschillen mets 
vermogen tegen deze noodzakelijkheid die hen in eenzelfde lotsbestemming verenigt». Mooie 
zin, maar wat houdt hij eigenlijk in 7 

Een bestelling van 'n reeks 
tanks ging aan de neus van 
« La Brugeoise » voorteij naar 
een bedrijf in Wallonië, niet
tegenstaande het feit dat 
men te St Michiels speciaal is 
uitgerust om dergelijke be
stellingen te verwerken. De 
Brugse parlementsleden van 
alle partijen protesteerden; 
hun protest werd netjes opzij 

VRONiE BEDENKINGEN 
Zelfs wie de zorg heeft voor een groot 

gezin kan met Kerstmis gelegenheid vin
den rustiger na te denken. En als hij als 
christen de Belgische bisschoppen ook 
als zijn bisschoppen beschouwt (hoe pa
radoksaal dat ook klinkt en is !), dan is 
in 1965 hun gezamelijke verklaring over 
Leuven hét enig mogelijke onderwerp. 
Ook al beschikt men niet over evenveel 
uren als de bisschoppen over dagen heb
ben beschikt om die tekst op te stellen. 

Dat deze vrome bedenkingen neerge
schreven en zelfs gedrukt worden lijkt 
al onmiddellijk in te gaan tegen de enige 
praktische uitspraak die voor ons gewone 
Vlaamse « boeren » geldt : dat we ons 
nu verder maar stil moeten houden. De 
princiepen zijn immers onveranderd vast
gelegd, wat zij zelf wilden doen zullen 
ze doen en verder zal er nog maar eens 
gestudeerd worden. Gelukkig hebben de 
vlaamsgezinden in dit land, lang voor er 
zelfs aan een koncilie werd gedacht, een 
zeer stevige traditie in dit opzicht . wie 
enig geheugen heeft, kan een heel aantal 
verklaringen - en zelfs in een heel wat 
plechtigei \orm - opnoemen waaraan het 
hoogwaardig episkopaat liever niet meer 
herinnerd wordt. 

Sindsdien is er dan toch wel een grote 
verandering gekomen in het kerkelijk 
leven, ten minste voor wat de verhou
dingen te Home betreft. Of onze bisschop
pen in hun bisdommen zullen aanvaarden 
wa't zijzelf tijdens het koncilie gedaan en 
bevorderd hebben, blijft natuurlijk een 
'jpen vraag, (lekonkei is er in de kerkge
schiedenis altijd geweest, al wie kan 
lezen en nadenken weet dit ; maar wel
licht nooit tevoren werden protesttele
grammen met zoveel zichtbaar genoegen 
bekendgemaakt, nooit waren er zoveel 
bewuste (en onvolledige !) indiscreties, 
zoveel sensatiezoekend dramatiseren. Zel
den ook was er zoveel (natuurlijk liefde

volle !) verdachtmaking en zoveel (na
tuurlijk onbewuste !) eenzijdigheid. 

En dus... zullen ook wij maar trachten 
het te halen ? Hoe dan ook ? 

Integendeel ! De vaak eenzaam rond
zwervende jager die Nemrod is wil raet 
grote ernst deze voor « boeren » als hem 
bestemde richtlijn volgen - met dezelfde 
toewijding, met dezelfde spoed waarmee 
het gehele Belgische episkopaat pause
lijke richtlijnen opvolgt en nakomt ! Kun
nen de bisschoppen van hem méér inzicht 
en meer toewijding eisen dan zijzelf be
reid zijn te besteden aan richtlijnen van 
het hoogste kerkelijk gezag, daar waar 
hun gezag, ook na dit koncilie, toch nog 
zeer relatief blijft ? 

In 1949 reeds heeft Pius XII (de publiek 
in « katholieke » kranten geminachte !) 
van alle christenen die invloed hebben op 
het politieke leven geëist, dat de uitzon-
dermgswetten van de repressie zouden 
worden afgeschaft en dit omdat enkel 
langs deze weg de haat kan verminderen 
en dit wezenlijk christelijke dat «liefde» 
wordt genoemd, kan in leven worden ge
houden.. De normale tussenpersonen aan 
wie de zorg voor pauselijke richtliinen 
wordt toevertrouwd zijn de bisschoppen! 

Sinds 1949 ooit gehoord dat bij het aan
bevelen ot het verplichtend (?) stellen 
van een « christelijke » partij aan deze 
pauselijke richtlijnen werd herinnerd 
dat dit wezenlijk christelijke als voor
waarde werd gesteld ? Zestien laar lang 
zwijgen is lang, zeer lang, vwjral als men 
met de grootste vanzelfsprekendheid 
naast Struye (107 terechtstellingen ..) op 
de televisie verschijnt ! 

Voorlopig hebben we dus minstens tot 
1981 tijd, om te spreken en desnoods te 
schreeuwen : 16 jaar bisschoppelijk zwij
gen geeft ons recht op minstens 16 jaar 
spreken ! 

Nemrod. 

gelegd. Kort daarop ging de 
bestelling voor het monteren 
van 1.25a legervrachtwagens 
eveneens naar Wallonië, al
hoewel ook voor deze opdracht 
te St Michiels de nodige uit
rusting voorhanden was. 

Beide bestellingen hadden 
« La Brugeoise » toegelaten, 
gedurende een drietal jaren 
honderden arbeiders werk te 
verschaffen. 

De opdrachten gingen ech
ter eens te meer naar de «ge-
minorizeerden »... 

SMALLE REKTOR 

De Via.amse-nationale stu-
dentenunie (V.N.S.U.) had 
voor donderdag 16 december 
een amnestie-vergadering be
legd in een lokaal der Gentse 
universiteit. Reeds op 9 de
cember verleende de rektorale 
overheid toelating tot gebruik 
van deze zaal. 

Op het allerlaatste ogen
blik echter — namehjk de dag 
vóór de vergadering, werd de 
toelating plots ingetrokken, 
omdat de amnestie-vergade
ring « anti-Belgisch en tegen 
de innerlijke veiligheid van 
de s taa t» zou gericht zijn ! 

De V.N.SU. heeft tegen 
d e z e ondemokratische en 
trouwens gewoonweg onbe
schofte wijze van handelen 
scherp geprotesteerd. In haar 
protest verwees ze naar ver
gaderingen die m universi
teitslokalen werden gehouden 
en waarop de sprekers (van 
uiterst-links) koudweg ver
klaarden, slechts op het ge
schikte ogenblik te wachten 
om de in het land bestaande 
ordening omver te werpen. 

Zijn er te Gent twee maten 
en gewichten ? En waar haalt 
men het, een amnestie-avond 
subversief te heten ? Toen 
enkele jaren geleden te Ant
werpen een grote amnestie
betoging ingericht werd be
hoorden alle grote Vlaamse 
verenigingen en tientallen 
Vlaamse prominenten — o.m. 
de enige Vlaamse Nobelprijs
winnaar tot het organisa-
tie-komitee. 

De Gentse rektoraie over
heid schijnt vooral gestrui
keld te zijn over de tekst : 
« Grote schande voor een 
klein land, twintig jaar na de 

bevrijding nog steeds geen 
eerherstel». Deze zin zou 
« kwetsend » zijn ! 

Als er lets gekwetst werd te 
Gent, dan is het de vrije me
ningsuiting die in een univer
sitair milieu zou moeten aan
gemoedigd in plaats van be
knot ! 

« KERSTVREDE » 

Wie blijkbaar de unitanst i-
sche Kerstboodschap van de 
koning op zijn Brussels be
grepen hebben, zijn de bur
gemeester en schepenen der 
hoofdstad. ,Ter gelegenheid 
van Kerstmis werden op de 
Grote Markt een kribbe en 
een kerstboom geplaatst. De 
opschriften daarbij waren 
eentalig Frans; er was geen 
woord Nederlands te bespeu
ren. 

Het Vlaams Komitee voor 
Brussel protesteerde schrifte
lijk bij het stadsbestuur. 

Van den Boeynants — CVP-
voorzitter en schepen der 
stad Brussel — kan bij een 
eerstkomende gelegenheid 
nog eens liegen dat hij zwart 
ziet : in « zijn * Brussel is im
mers alles in orde met de 
taalwet en met de elementai
re regels der gastvrijheid... 

KLAROEN-CLAIRON 

In de Vlaamse gemeente 
Meisse wordt door de P V.V.-
P. L. P. - gemeenteraadsleden 
een periodiek uitgegeven dat 
de tweetalige titel « De Kla
roen - Le Clairon » draagt. 

Zo is ook te Meisse de PVV-
PLP het naard van Troje der 
Brusselse imperialisten. 

Het klaroentje is (voorlo
pig nog) tweetalig, n afwach
ting van betere tijden en gro
tere P V.V - P L P - overwin
ningen. 

Nadien wordt het stellig 
eentalig. Frans natuurlijk. 
Gelijk te Brussel Een stad die 
Nederlands was en bleef, tot
dat ze door een eindeloze rij 
blauwe burgemeesters ver-
franst werd 

Zo bouwt de P V V.-P.L.P. 
onverdroten verder aan het 
éne grand Bruxelle^ van Me-
chelen tot Waver en van 
Aalst tot Leuven. 



WIJ 

DE WORM... 

Tijdens het recente ABVV-
kongres werd eens te meer 
he t bewijs geleverd dat he t 
alles behalve botert tussen de 
vakbond en de B.S.P. en dat 
de socialistische partij nog 
maa r aan het begin van haa r 
moeilijkheden staat. 

Jacques Y e r n a , uiterst-
linkse rebel die reeds herhaal
delijk de banbliksems van de 
B.S.P.-leiding op zich trok en 
die de zuiver-sindikale op
vatt ing verdedigt tegen de 
«politieke» opvatting in, 
werd door alle Waalse vak
bondfederaties verkozen als 
lid van het Bureau. Het is de 
eerste keer sinds de dood van 
André Renard dat de Waalse 
eensgezindheid zo uitdrukke
lijk tot uiting kwam. 

"len zoveelste veeg teken 
voor de huidige regeringsfor
mule en voor de B.S.P., wier 
Waalse vleugel blijkbaar reeds 
zeer ernstig aangevreten is 
door de worm van de rebels
heid. 

ONZE SENATOREN 

AKTIEF 

Vorige week dinsdag sprak 
senator Jorissen een rede uit 
bij de bespreking van het 
wetsontwerp van de regering 
over het Hof van Beroep te 
Luik en de nederlandstalige 
Kamers aldaar. Hij verdedig
de het V.U.-wetsvoorstel over 
de aanpassing van het aan
tal raadsheren aan de huidi
ge bevolkingscijfers. 

Woensdag stond senator 
Jorissen opnieuw op het po
dium om de fiskale ontwerpen 
van de regering te bestrijden. 

Senator Ballet van zijn 
kant verdedigde het amende
ment ten voordele van de 
grote gezinnen. Anderzijds 
besteeg hij het podium bij de 
bespreking van het amende
ment Harmegnies-Vermeylen 
(het amendement Merlot van 

de Kamer) . Zijn rede veroor
zaakte tumult bij de socialis
ten, die zieh erg getroffen 
voelden. 

Senator Elaut heeft een in
terpellatie aangekondigd over 
de ophitsende taal van de 
burgemeesters uit de Voer
streek ter gelegenheid van 'n 
proklamatie aan de bevolking 
na de incidenten, uitgelokt 
door Walen en pro-Luiksen 
op zondag 19 december. Over 
deze incidenten vroegen Bal-
thus (C.V.P.), Dejace (K.P.) 
en Maisse (P.V.V.), de mini
ster te interpelleren. 

Zal de Volksunie eens te 
meer alleen s taan om de 
Voerstreek te verdedigen te 
gen het Waals imperialisme ? 

De kleine groep van vijf 
Volksuniesenatoren blijft de 
aandacht gaande houden, ook 
van de andere senatoren, die 
verwonderd zijn over hun 
slagvaardigheid, groepsgeest 
en grote aktiviteit. Onze «ou
deren» doen het flink ! 

VOERBETOGING 

Over de betoging van 19 
december in de Voerstreek 
gaf de Nederlandse Nieuws
dienst (ANP) in radio Hilver
sum een zeer onnauwkeurig 
verslag. Zo werd o.m. gespro
ken over 50 gewonden en 
werd beweerd dat de Voer 
overwegend franstalig was. 

Kamerlid dr. Goemans die 
deze betoging meemaakte, 
heeft in een brief gericht aan 
het Algemeen Nederlands 
Persbureau zich verzet tegen 
deze onjuiste voorstelling. Hij 
heeft tevens meer begrip en 
samenwerking gevraagd van
wege de Nederlanders voor 
onze Vlaamse strijd op de 
voorposten. 

VAN DEN BOSCH 

In de Kamerkommissie voor 
buitenlandse zaken heeft mr 

F. Van der Eist verleden week 
minister Spaak enkele kwade 
ogenblikken bezorgd. Samen 
met C. V. P. - volksvertegen
woordiger De Wulf onder
vroeg hij de minister over de 
benoeming van ambassadeur 
Van den Bosch te Londen. 
Uit de bespreking bleek dat 
de baron deze week naar Lon
den is vertrokken zonder de 
vereiste taaleksamens af te 
leggen. Spaak verschool zich 
eens te meer achter het feit 

dat Van den Bosch «dertig 
jaar geleden een taaleksamen 
aflegde ». De waarde van dit 
argument kan men meten 
aan de kennis van het Neder
lands die baron Van den 
Bosch bezit! 

De minister van Buiten
landse Zaken blijft dus hard
leers en drukt, tegen de taal
wet in, de benoeming van Van 
den Bosch zonder taaleksa
men er door. Natuurlijk zon
der een woord van protest 

vanwege zijn Vlaamse par t i j 
genoten ! 

Deze laatsten lieten zich 
eens te meer graag paaien 
door de zoveelste belofte van 
Spaak, dat binnenkort de 
taaitoestand op zijn departe
ment in orde zal zijn. De 
nieuwe « streefdatum » van 
de minister is nu 1968. 

Wait and see, om het in de 
taai van de nieuwe stand
plaats van de baron te zeg
gen... 

I I I lllllt" 
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Het is op talloze plaatsen in Vlaanderen een mistroostige Kerstmis geworden : overstromingen 
in het Gentse (foto hierboven : Merelbeke), in het Oudenaardse, in de streek van Herent en el
ders. Het ware op zijn minst lichtzinnig, te beweren dat deze overstromingen uitsluitend het 
gevolg zijn van de zware regens der jongste weken. De streken, die thans van watersnood te 
lijden hebben, beleven ieder jaar' — zij het op kleinere schaal — hun natte periode met haar 
nasleep van schade en mizeries allerhande. De schuld ligt bij de gebrekkige afwatering, bij de 
slechte toestand waarin de waterwegen zich in Vlaanderen bevinden; zelfs een leek kon voor
spellen dat het vroeg of laat tot een ramp moes t komen. Zover is het thans; « Brussel» had wel 
geld voor onekonomische bluf pro jekten, terwijl de kredieten voor de waterbeheersing achterwege 
bleven. Minister De Saeger moest zulks toegeven in een intervieuw in « De Standaard » waarbij 
hij de schuld elegant afwimpelde op zijn voorgangers. In het Gentse hield volksvertegenwoor
diger Leo Wouters, samen met de provincieraadsleden Van Oooteghem en De Moor, de jongste 
dagen een uitgebreide inspektietocht doorheen de overstroomde gebieden; zij konden zich re
kenschap geven van het verdienstelijk werk dat door brandweerkorpsen en leder der burgerlijke 
bescherming wordt gepresteerd. Maar « vaderlanderkens » baten weinig, waar miljoenenwerken 
nodig zijn... 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 
Het is de week van de interpellaties en 

van de vuurdoop geworden. Spaak, die 
wegens het buitenlands karakter van zijn 
departement en zijn uithuizigheid meestal 
buiten schot blijft, werd ditmaal vooral 
op de korrel genomen. Vier van de 7 
interpellaties werden tot hem gericht. Het 
was de onvermijdelijke Mundeleer (die 
destijds een dergelijk schandalige inter
pellatie hield over de schadeloosstelling 
aan de incivieken, dat zelfs geen enkele 
P.V.V.-er op zijn bank was gebleven) die 
het nu zou hebben over de erkenning van 
het hof van Straatsburg. Mundeleer en de 
andere P.V.V.-er Delforge kwamen de 
rechten van de mens verdedigen namens 
een partij, die de rechten van de Vlamin
gen te Brussel weigert te erkennen. Zij 
warmden opnieuw, soms op melodrama
tische toon, de verwrongen argumenten 
op die zij met drogredenen uit de Ver
klaring hadden gedistilleerd. 

Spaak gaf het beeld te zien van een 
vermoeid en ontgoocheld man. Deze ta
lentvolle politicus die in het buitenland 
onmiskenbaar grote suksessen oogstte en 
een belangrijk krediet wist te vergaren, 
werd in Vlaanderen nooit gewild, wordt 
in Wallonië - en dan nog vooral in de 
eigen partij - sterk gewantrouwd en in 
Brussel, zijn vroeger bastion, door tegen
standers overvleugeld. Zou er in de poli
tiek, waar de minst fraaie menselijke 
eigenschappen domineren, dan toch een 
immanente rechtvaardigheid zijn, waar 
de eerlijkheid het ten slotte haalt op het 
talent in dienst van de ambitie 7 

Spaak's antwoord was mat. Hij maakte 
een zinspeling op het standpunt van de 
regering waarbij de onbevoegdheid van 
het Hof wordt vooropgezet in aange
legenheden die de beide gemeenschappen 
aanbelangen. 

lijdens de interpellatie van Perin ont
stond een incident met Van Eynde. Perin 
was in de jaren 54-58 gehecht aan het 
cabinet van Collard, die toen minister 
van Nationale Opvoeding was. Perin werd 
door Collard als professor gedropt aan 
de Luikse universiteit. Hierop maakte 
Van Eynde een toespeling, daarbij insi
nuerend dat Perin met het oog op zijn 
benoeming een onderworpen partijlid 
van de B.S.P. was. Perin vroeg het woord 
voor een persoonlijk feit. Hij zei dat de 
voorzitter, hem had meegedeeld dat de 
Kamertribune niet de plaats was om over 
de grond van de zaak te handelen. Hij 
daagde echter Van Eynde uit tot een de
bat op de plaats die deze verkoos. Hij 
laakte de houding van Van Eynde, die 
scheldwoorden en beledigingen gebruikt 
en achtte dat in strijd met de parlemen
taire plichtenleer. 

Van Eynde kwam verklaren dat hij 
niemand in het gedrang had willen bren
gen en zei verder, dat hij de bal niet mis 
sloeg toen hij het over de benoeming van 
Périn had. Op gefingeerd waarschuwende 
toon gaf hij de raad, niet aan te dringen. 
Périn zei strak : < ik dring aan >. De 
voorzitter redde Van Eynde met de re
glementaire woorden ^ het incident is 
gesloten ». 

Wij vinden het niet verheffend dat 
Périn platte broodjes bakte, om benoemd 
te worden en daarna zijn beschermheren 
onbarmhartig ging aanvallen. De roetaart 
die zijn eigen nest bevuilt hebben wij 
nooit bewonderd. Maar de knoeiers die 
de politieke benoemingen tot een sys
teem maken en hiervoor in de regering 
treden, verdienen een veel zwaardere 
straf voor deze corruptie dan de onver
wachte aanval van de weggelopen be
schermeling. 

Vier nieuwelingen uit de Volksunie-
fraktie hielden hun maidenspeech. Etien-
ne Lootens nam voor zijn eerste interpel
latie liefst twee ministers onder schot. 
In een uitvoerige en technisch sterk gedo-
kumenteerde tussenkomst, handelde hij 
over de watersnood in de Westhoek. Hij 
kloeg de tekortkoming aan van de cen
trale besturen en hekelde het maneuver, 
waarbij deze de verantwoordelijkheid op 
de ondergeschikte besturen probeerden 
af te wentelen. Hij kwam op voor de 
schadeloosstelhng aan de landbouwers, 
wees op de vergoeding die hun Waalse 
collega's voor de droogte hadden getrok
ken en waarschuwde er voor dat geen 
twee maten en gewichten zullen worden 
geduld. 

Mik Babyion kwam ook voor de eerste 
keer op de tribune in verband met dezelf
de interpellatie. Hij sprak met zijn gewone 
geestdrift en vuurde zijn vragen en op
merkingen met het tempo van een ma
chinegeweer op de beide ministers af. 
Hij zei dat de ondergeschikte besturen in 
middeleeuwse voorwaarden moeten wer
ken. Hij vond het onaanvaardbaar dat er 
geen kredieten waren voor de noodzake
lijke struktuurwerken, terwijl tientallen 
miljarden in veroordeelde Waalse mijnen 
werden weggesmeten en nogmaals mil
jarden worden verspild in de opbod-poli
tiek tussen officieel ea vrij onderwijs. 

Ook Piet Leys kwam voor het eerst aan 
het woord. Hij behandelde de overstro
mingen in de streek van Damme, bracht 
kritiek uit op ergerlijke toestanden die 
reeds sinds 45 jaar bestaan. Hij^bepleitte 
een schadeloosstelling aan de landbou
wers en nodigde de ministers uit naar 
de streek waar zij zeker op de medewer
king van de gemeentebesturen kunnen 
rekenen. 

Vic Anciaux was de vierde nieuweling 
die deze week de parlementaire vuur
doop ontving. Hij maakte het proces van 
de kommissie Vranckx, schetste het kli
maat waarin het ontwerp tot stand kwam 
en onthulde hierbij de ware bedoelingen. 
Hij kloeg de verwaandheid aan van de 
franstalige Brusselaars en zei, dat de 
franstaligen nog het eerste teken van goe
de wil moeten geven. Hij plaatste de 
Vlaamse volksvertegenwoordiging voor 
haar verantwoordelijkheid en kwam op 
voor Brussel-Rijksgebied. Hij gaf links 
en rechts een veeg uit de pan en ant
woordde gevat op een heftige onderbre
king van Van den Boeynants. 

Toen Vic Anciaux op de tribune stond, 
zei een huwbare juffrouw : « het zijn tóch 
schone jongens in de Volksunie » en zij 
keek smachtend van de tribune naar het 
groepje Volksunieparlementairen. Wij 
vrezen dat Mik Babyion wegens zijn leef
tijd en zijn burgerlijke stand het meest 
bedreigd is. Wij willen er hier publiek op 
wijzen, dat hij met het oog op het quorum 
in West-Vlaanderen niet de pantoffelheid 
van ene, maar de sprookjesprins van vele 
moet blijven. 

Het ontwerp Vranckx werd terug naar 
de kommissie versast omdat het dubbel
zinnig en verward is. Dat is geen pluim 
voor de minister die in de kommissie 
fier had verklaard, dat hij het helemaal 
alleen had in elkaar gestoken, zelfs zon
der hulp van zijn kabinet. 

Nik Claes. 
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BELAST 
,i)e Volksunie- heeft zowel in de Kamer aTs in de Senaat d^ b-eiastingsontwerpen 
van de regering verworpen. Alleen uit oppositiegeest ? Volstrekt niet, fnaar de 
financiële politiek van- deze regering kan, net zo min ais die van de vorige; door 
de beugel. De openbare mening is meer dan terecht ongerust. Zij vreest eens te 
•meer het slachtoffer te zijn. En het zal zo zijn ook. Waarom ? 

Vooreerst omdat u i t rdeta Mljkt dat 
het aangekondigd bezninigingspro-
gram gemeend is. 

Er werd tegen nieuwjaar een sane
ringsplan aangekondigd. Doch tot nog 
toe vernamen we daarover weinig en 
hetgeen daarover bekend werd is wei
nig bemoedigend. Hoe kan het ook 
anders ? 

Inzake de sanering m de ziektever
zekering zijn de regeringspartijen 
grondig verdeeld. Hetzelfde wat be
treft het uitsnijden van de uitwassen 
van het schoolbestand. 

In de parastatale sektor deinst men 
terug om de rationalisering door te 
zetten, bevreesd als men is om poli-
tieitee vrienden te ontstemmen. De 
steenkoolsektor zal verder gezond ge
maakt worden door mijnsluitingen. 
Maar men zal niet alleen de meest 
marginale mijnen sluiten, doch ook 
de veel beter renderende Limburgse 
en dit uitsluitend om tegemoet te ko
men aan de Waalse demagogie. De 
mijn van Zwartberg was vorig jaar de 
tweede beste van Limburg ! 

En wat we vernamen over de zoveel
ste aanpak van het spoorwegvraag
stuk, stemt helemaal niet tot geest
drift. Het enige redmiddel blijkt weer 
te liggen in het verhogen van de ta
rieven, waardoor de Vlaamse pendel
arbeider en -bediende weer eens een 
bijkomende last opgelegd krijgt. 

Hoeft het nog gezegd dat van een 
bestrijding van de welig tierende mis
bruiken in het leger nergens sprake 
is ? Het leger is' in dit land klaarblij
kelijk de onaantastbare heilige koe. 

Wij zouden dan ook willen dat de 
regermg ons eindelijk eens duidelijk 
en in biezonderheden zou uitleggen, 
welke maatregelen hij denkt te ne
men om dié staatsuitgaven, die onbe
twistbaar overdreven zijn ot die 
voortspruiten uit wanbeheer, in te 
dijken. 

Ook daarop werd noo't een ant
woord gegeven door het nieuwe mi
nisterie. 

* 
Een tweede punt dat onduideitjk is 

betreft de regeringsplannen om de 
belastingsontduiking tegen te gaan. 

Ook hier zouden we een duidelijke 
stellingneming en konkrete plannen 
wensen. 

Een derde reden waarom de Volks
unie tegen stemde vindt zijn oorzaak 
in het feit dat reeds zonder de aan
gekondigde fiskale maatregelen de 
bevolking diep in eigen zak zal mo
gen tasten. 

Inderdaad, o.m. om de gevolgen van 
een geringere subsidiëring te neutra
liseren, worden de tarieven van ver
scheidene openbare diensten « aange
past», zoals dat heet met een eufe
misme. 

•Buiten de reeds vermelde verhoging 
van de spoorwegtarieven zullen we 
ons weer eens een verhoging van de 
telefoon- en posttarieven moeten la
ten welgevallen. 

Anderzijds worden de reeds buiten
sporige sociale lasten verder opge
voerd door een verhoging van het pla
fond van 12,QO0 tot 16.000 frank en 
van de bijdragen in de sektor van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering 
met 0,75 t.h., terwijl voor de financie
ring van de pensioenverhoging even
eens hogere bijdragen zullen moeten 
afgedragen worden. De verhoging is 
hier 0,25 t.h. 

Verder spoorde minister Vranckx de 
gemeenten aan hogere belastingen te 
heffen, in een omzendbrief van 22 
oktober laatsleden. 

Overigens holt de prijsstijging en 
de indekspolitiek van de regering de 
koopkracht van de massa van dag tot 
dag verder uit. 

* * 
Een vierde reden is het feit dat de 

fiskale ontwerpen vooral ten nadele 
van de kleine man en van de gezin
nen uitvallen. 

Wij weten het wel. Er wordt een 
vermindering van de fiskale dTuk 
vooropgezet voor de bescheiden in
komens. 

De pensioenen beneden de 60.000 fr 
worden praktisch vrijgesteld. De be
lastbare minima v/orden met een 
kleinigheid verhoogd. 

De schaal van de personenbelasting 
voor belastbare inkomsten tot 150.000 
frank wordt eveneens met een klei
nigheid verminderd. En bovendien 

worden pensioenen en klnderblJiSa-
gen verhoogd. 

Deze tegemoetkomingen zijn even
wel al te bescheiden in verhouding tot 
de nadelige weerslag van de verzwa
ring der Indirekte belastingen, met de 
gevolgen vandlen : stijging van de 
levensduurte en gevaar voor werk
loosheid. Zij zijn te bescheiden even
eens in verhouding tot de bijkomende 
verzwaring van de gemeentelijke fis-
kaliteit, van de sociale lasten en van 
de verhoging van de tarieven van de 
openbare diensten. 

Onze grote gezinnen vooral krijgen 
het hard te verduren. 

Zij vooral worden getroffen door de 
onrechtstreekse belastingen. Een ar
beidersgezin met 5 kinderen betaalt 
50 t h meer aan indirekte belastingen 
dan een kinderloos gezin met hetzelf
de beroepsinkomen. 

Anderzijds werden zij bij de voor
gestelde wijzigingen aan het Wetboek 
der Inko'nstenhelastingen vergeten of 
achtergesteld. 

Zo werden o.m. de vrijgestelde mi
nima procentueel minder verhoogd 
voor bepaalde gezinnen dan voor vrij
gezellen. 

Zowel in de Kamer als in de Se
naat werd ons amendement ten voor
dele van de grote gezinnen door de 
C.V.P, — zelfs door C.V.P.-volksverte-
genwoordiger Frans Van Mechelen, 
voorzitter van de Bond — verworpen. 

Wij hebben in de senaat In onze 
rede de regering gevraagd waarom ze 
de belastingsverhoging niet beperkte 
tot een jaar om ondertussen haar be
zuinigingsplan uit te werken. Dit werd 
door de P.V.V.-er Ancot in een amen
dement overgenomen. Het werd niet 
ontvankelijk verklaard. 

Minister Eyskens beweerde dat hij 
zich niet wilde belachelijk maken. 
Inderdaad, na hun spelletje met de 
verhoogde omzetbelasting van 5 op 6 
t.h. voor één jaar, nadien voor twee 
hebben ze zich belachelijk gemaakt. 

Maar dan toch maar door hun ei
gen schuld ! 

Wim Jorissen 

PARLEMENTAIRE 

VRAGEN 

MOND- EN KLAUWZEER 

Daar op vele plaatsen in 
Nederland mond- en klauw
zeer vastgesteld werd, stelde 
senator Wim Jorissen de Mi
nister van Landbouw Heger 
op 7 december de vraag of 
hij het niet nodig vond de Ne
derlandse grens voor invoer 
te sluiten gezien het groot ge
vaar voor overbrenging van 
de besmettingshaarden naar 
ons land. 

De Minister antwoordde dat 
Inzake invoer de internatio
nale verplichtingen dienen 
nageleefd, wat natuurhjk 
juist is. (Tenzij in een klaar-
blijkend geval van overmacht, 
zoals dit). 

Hij voegt eraan toe dat hij, 
door de uitbreiding van de 
kwaal in Nederland, bij mini
sterieel besluit van 18 decem
ber 11. het invoerverbod heeft 
uitgevaardigd. Onze senator 
krijgt dus voldoening. 

Beter iets te laat, dan al te 
laat ! Zo hopen we althans. 

VENTES PUBLIOUES 

Door de diensten der Regis
tratie en Successierechten 
wordt gebruik gemaakt van 

een franstalig maandblad 
« Ventes publiques de Valeurs 
belges et étrangères non co-
tées », uitgegeven door de s.a. 
Informa te Brussel. Het blijkt 
dat ook de nederlandstalige 
diensten over geen enkele an
dere informatiebron kunnen 
beschikken. 

Kamerlid Goemans stelde 
op 24.11.1965 dan ook de 
vraag aan de Minister van 
Financiën, welke maatregelen 
worden overwogen om aan 
deze vernederende toestand 
een einde te maken. 

DE DIJKBREUK 
TE HINGENE 

Op een andere vraag van 
senator Jorissen aan de Mi
nister van Landbouw wat be
treft de dijkbreuk van de 
Vliet te Hingene (Klein-Bra-
bant) antwoordt de Minister 
dat de aangrenzende eige
naars samen met het polder-
bestuur voor het onderhoud 
verantwoordelijk zijn. De dij
ken zullen versterkt worden, 
de meest bedreigde het eerst. 
De werken zullen in verschil
lende fazen gebeuren. 

Wij zullen de zaak volgen, 
want de laatste drie jaar wa
ren er telkens overstromingen 

te Hingene. Dit jaar reeds 
twee maal ! 

AMBTENAREN 
EN HUN WERK 

Het is een overbekend feit 
dat de franstalige ambtenaars 
der directe belastingen min
der dossiers te behandelen 
krijgen dan hun nederlands
talige kollega's. N o c h t a n s 
blijft hun loon hetzelfde ! 

In een vraag van 24.11.1965 
tot de Minister van Financi
en heeft volksvertegenwoor
diger Goemans een gedetail
leerde lijst gevraagd van de 
controles der directe belas
tingen (vennootschappen en 
partikuUeren), ingedeeld vol
gens het Vlaamse landsge
deelte, het Waalse gebied en 
de directies Brussel I en II. 
Tevens werd de minister ge
vraagd, welke maatregeien 
zullen genomen worden In
dien uit dit detail (dat aan
tal controles en aantal dos
siers moet vermelden), zou 
blijken dat de Vlaamse amb
tenaren gemiddeld meer dos
siers moeten afwerken dan 
de Waalse. 

STEEDS DIE TAALWET 

In de schoot van de Hoge 
Raad voor veiligheid, hygiëne 
en verfraaiing van de werk
plaatsen, werden er werk
groepen opgericht. Met de 
taalwetten werd echter een 
loopje genomen. 

De notulen waren gewoon
lijk eentalig Frans en tolken 
waren er evenmin. Senator 
Jorissen stelde hierover een 
vraag. De minister antwoord
de dat de notulen « thans » 
tweetalig zijn. 

Inderdaad, pas was de 
vraag gesteld of de notulen 
werden tweetalig ! 

Ministers hebben over het 
algemeen niet graag moeilijk
heden. De Vlamingen moeten 
dus hun protesten niet ver
zwijgen. Best is er op los te 
gaan. 

Over de tolk antwoordde de 
minister : «De rol van tolk 
wordt zo nodig vervuld door 
de voorzitter of de sekreta-
rls. Maatregelen worden ge
troffen opdat, in de mate van 
het mogelijke, de vergaderin
gen van de werkgroep zouden 
kunnen plaats hebben in de 
drie lokalen die voorzien zijn 
van een uitrusting voor si
multane vertaling». 

Ook op dit gebied dus een 
verbetering. Laten de Vlamin
gen in die werkgroepen nu 
uitkijken of dit gebeurt, zo
niet, dat ze dadelljJc een 
Volksunieparlementslid op de 
hoogte brengen. 

MILJARDENDANS 

De N.V. Société Métallurgi-
que d'Espérance-Longdoz ver
keert in grote financiële 
moeilijkheden, volgens som
mige experten te wijten aan 
slecht beheer. Thans werd 
door de Nationale Maatschap
pij voor Krediet aan de Nij
verheid beslist, deze zaak uit 
de nood te helpeu door een 
lening toe te staan van niet 
minder dan drie miljard ! 

Gezien de slechte ervaring 
in het verleden met de mil
jarden die in de verlieslaten
de Waalse koolmij nen werden 
gestoken, verdient deze uit
zonderlijk grote transactie de 
bijzondere aandacht van de 
Vlamingen, 

Door volksvertegenwoordi
ger Goemans werd op 24 11.65 
een parlementaire vraag ge
steld over deze kwestie, waar
bij de juiste voorwaarden van 
deze lening en de waarborgen 
die werden bedongen, ge
vraagd worden. 

NEDERLANDSE 
RIJKSLAGERESCHOLEN 
TE BRUSSEL 

Senator Jorissen vroeg de 
Minister-Staatssekretaris van 
Nationale Opvoeding naar de 
toepassing te Brussel van de 
wet voor het Lager Onderwijs 
en meer in het biezonder over 
de 10 Rijkslagere scholen die 
elk jaar dienen opgericht. 

De vraag werd op 16 sep
tember gesteld en pas thans 
met twee maanden vertraging 
beantwoord. 

Uit het antwoord blijkt dat 
de wet van 30 juli 1963 hele
maal niet toegepast werd 
voor het schooljaar 1963-1964. 
Geen enkele van de door de 
wet bepaalde tien Nederland
se lagere scholen werd opge
richt. 

Voor het schooljaar '64-'65 
werden bij koninklijke beslui
ten wel tien Nederlandse la
gere scholen opgericht, maar 
slechts zeven ervan werden 
geopend ! 

Voor het schooljaar '65-'66 
werden er eveneens 10 opge
richt bij Koninklijk Besluit 
doch hiervan zijn er nog 
slechts 4 geopend ! 

In een nieuwe parlementai
re vraag heeft senator Joris
sen gevraagd wanneer de 3 
scholen van '64-'65 en de 6 
nieuwe van '65-'66, die nog 
niet klaar zijn zullen geopend 
worden. 
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NIEUWS VAN DE VOLKSUNIE-PARLEMENTSFRAKTIES 

V.U.-WETSVOORSTELLEN 

W E T S V O O R S T E L 

I N K O M S T E N 

B E L A S T I N G E N 

Op 8 december 1965 werd door de 
V.U.-senaatsfraktie een wetsvoorstel 
ingediend houdende een aanvulling van 
het artikel 71, eerste paragraaf van het 
wetboek der inkomstenbelastingen. 
Hieronder volgt de tekst van de toe
lichting : 

In artikel 71 eerste paragraaf van 
het wetboek der inkomstenbelastin
gen worden de verschillende van het 
globaal inkomen aftrekbare uitgaven 
opgesomd. 

Hieronder zijn niet begrepen de 
kosten van hoger onderwijs. 

Welnu, iedereen weet dat ondanks 
de reeds verkregen verbeteringen de 

ouders van studerende kinderen nog 
dikwijls voor grote moeilijkheden ge
plaatst worden. 

Anderzijds vereist een welbegrepen 
demokratisering van het onderwijs 
alsook het belang van *e Staat, dat 
aan begaafde elementen de mogelijk
heid geboden wordt om al hun kwa
liteiten tot ontplooiing te brengen. 

Buiten het regime van de studie
beurzen kan ook hulp geboden worden 
aan de betrokken ouders door ze toe 
te laten om de gedane uitgaven in 
zekere zin af te trekken van hun be
lastbare inkomsten. 

Het eigenlijke wetsvoorstel luidt als 
volgt : 

Artikels 71, eerste paragraaf, van 
het wetboek der inkomstenbelastin
gen wordt aangevuld als volgt : 

« 5° de uitgaven voor niet-universi-
tair of universitair hoger onderwijs 
in hoofde van de belastingplichtige 
of van de personen die fiskaal als te 
zijnen laste beschouwd worden tot 
beloop van de volgende bedragen : 
a) 10.000 fr indien de betrokken stu
dent een studiebeurs geniet; 

b) 20.000 fr in de overige gevallen, zo 
het netto globaal inkomen 250.000 fr 
niet te boven gaat. Dit bedrag dient 
evenwel verhoogd met 20.000 fr per 
persoon ten laste ». 

WETSVOORSTEL 

ZEGELTAKS 

Op 2 december 1965 werd door de 
V.U.-senaatsfraktie een wetsvoorstel 
ingediend houdende een wijziging van 
het wetboek der met het zegel gelijk
gestelde taksen. De toelichting luidt als 
volgt : 

Verscheidene artikels van het wet
boek der met het zegel gelijkgestelde 
taksen geven bedragen op boven welke 
de aflevering van een faktuur en de 
toepassing van de taks verplicht of de 
taks eisbaar wordt. 

Inzake overdrachttaks is de afleve
ring van een faktuur verplicht voor 
elke verkoop waarvan de prijs 30 fr 
te boven gaat. Zo is bv. de aflevering 
van een faktuur en de toepassing der 
ovexdrachttaks verplicht zodra een 
landbouwer of ambachtsman een stuk 
gereedschap aankoopt, dat onderwor
pen is aan de gewone overdrachttaks 
en waarvan de prijs bij voorbeeld 35 
fr bedraagt. 

Ook is er de weeldetaks van 13 t.h. 
verschuldiga door de verbruiker bij 

aankoop van namaakjuwelen met een 
verkoopprijs van bv. 35 fr. 

Inzake werkaannemingen is de af
levering van een faktuur verplicht zo
dra de prijs en lasten de som van 150 
frank overschrijden. 
Deze bedragen bestaan zo reeds sinds 

de invoering der met het zegel gelijk
gestelde taksen en werden nooit aan
gepast aan de ontwikkeling van de 
prijzen en lonen. 

De oorspronkelijke bedoeling van de 
wetgever was, geen fiskale verplich
tingen op te leggen voor minieme ver
richtingen. 

Het schijnt de indieners dan ook 
zeer redelijk toe om onverwijld de 
thans bestaande cijfers als volgt te 
wijzigen : 

30 fr te brengen op 150 fr; 
150 fr te brengen op 750 fr. 

Het eigenlijke wetsvoorstel luidt als 
volgt : 
1. In artikel 27 van het Wetboek der 
met het zegel gelijkgestelde taksen 
wordt in het eerste lid «30» vervangen 
door «150». 
En in het vierde lid «150» door «750». 
2. In artikel 65 van hetzelfde wetboek 
wordt «150» vervangen door «750». 
3. In lid 3 en 4 van artikel 79 van 
hetzelfde wetboek wordt «30» vervan
gen door «150». 
4. In het eerste lid van artikel 86 van 
hetzelfde wetboek wordt «30» vervan
gen door «150». 
5. In het eerste lid van artikel 87 van 
hetzelfde wetboek wordt «30» vervan
gen door «150». 

kroniek der 

gemeentemandatarissen 
D E G E M E E N T E B E G R O T I N G 

De gemeetitebegroting is een tabel 
van schatting en van vergelijking 
van de gedurende een bepaadle pe
riode te innen ontvangsten en te ver
richten uitgaven. Zij wordt vastge
steld door de gemeenteraad nadat 
een onliverp werd opgemaakt door 
liet schepenkollege. Zij wordt gekon-
tioleerd en goedgekeurd door de Be
stendige Deputatie. 

De niet-ontvoogde gemeenten (nl. 
deze met minder dan 5.000 inwoners, 
tenzij ze arrondissementshoofdplaals 
zijn) moeten hun gemeenteraad bij
eenroepen op de eerste maandag van 
september voor de bespreking der 
begroting terwijl de ontvoogde ge
meenten hiertoe moeten overgaan op 
de eerste maandag van oktober (art. 
139 bis der gemeentewet). 

De gemeentewei heeft geen recht-
slteekse sanktie voorzien bij niet-
nateving van deze data-: In geval van 
kennelijke nalatigheid o/ onwil zou 
de Gouverneur der provincie een 
bijzondere kommissaris kunnen zen
den om in de plaats van hel sche
penkollege, de gemeenteraad bijeen 
te roepen. We zullen hierna zien dat 
de ministeriële omzendbiief met de 
onderrichtingen omtrent de begio-
tingen van 1966, üechts dagtekent 
van 22 oktober 1965, zodat het de ge
meenten onmogelijk was de uri le
lijke data in acht te nemen. 

Vooraleer de gemeenteraad de be
groting in behandeling neemt, moet 
het schepenkollege in een vergade
ring, waartoe het publiek wordt toe
gelaten, verslag uitbrengen over het 
beheer en de toestand der gemeente
zaken (art. 70 gemeentewet). 

Om de gemeenteraadsleden beter 
te dokumenteren mag het schepen
kollege vooraf aan de gemeenteraads
leden een kopie van de te bespreken 
gemeentebegroting bezorgen. 

Die begroting bestaat essentieel 
uit twee delen nl de gewone begro
ting en de buitengewone begroting. 

De gewone begroting omvat de 
raming van inkomsten en uitgaven 
in verband met de normale aktivi-
teit van een gemeente, voor zover 
deze erop gericht is het dagelijks be
stuur te verzekeren. Het zijn in 
principe de inkomsten en uitgaven 
die jaarlijks tetugkomen. 

De buitengewone begioting omvat 
de ontvangsten die als kapitaalsver-
•tichtmgen kunnen bc^dwnwd wor
den en de uitgaven, die de waarde 
van het gemeentelijk patnmoiiium 
doen stijgen, zoals de grote iiitgnvea 
xoo) verbeteiing o/ UIII/K idi no. 

De imkingskosteti i ini lu t ge-
'ritiilchjk be^liiin nul nil'tgnji tan 
de oiidei houdskosten van hel ge-
meentelijk patiimomiim vallen on-
dr i (Ir iiilonven van de gewone 
dicml Hetzelfde geldt Ï'OO> de vol

ledige jaarlijkse lasten van de inte-
reslen en aflossingen der leningen, 
die zijn ingeschreven op de buiten
gewone dienst. 

W I J Z E V A N S T E M M E N 
De gemeenteraad doet uitspraak 

over elk artikel van het ontwerp 
van begroting. De goedstemming 
moet niet gevolgd worden door een 
stemming over het geheel. Werd over 
de begroting niet artikel per artikel 
gestemd dan is deze vatbaar voor 
vernietiging. 

B E G R O T I N G S W I J Z I N G E N 
Deze moeten eveneem gestemd 

worden door de gemeenleiaad en 
goedgekeurd door de Bestendige De
putatie. Ze mogen echtei slechts door 
de gemeenteraad worden goedge-
stemd met ingang van 1 juli van het 
begrotingsjaar (behoudens in geval 
van dringendheid). Andeizijds kun
nen na 15 december geen begrolings-
wijzigingen meer onderwoipen wor
den aan de goedkeuring der besten
dige deputatie. 

V O O R L O P I G E T W A A L F D E N 

Wanneer bij hel begin van het 
nieuwe jaar de begroting nog niet is 
goedgekeurd door de hogere over
heid, kunnen de strikt verplichte 
uitgaven, zomede die welke voor de 
normale gang der gemeentelijke 
diensten en inrichtingen onontbeer
lijk zijn, worden vereffend, echter 
slechts voor iedere sinds de* opening 
van het dienstjaar begonnen of ver
lopen maand tot beloop van maxi
mum één txvaalfde gedeelte van het 
overeenstemmend krediel, dat voor 
dezelfde uitgave op de geuwne be
groting van liet vorige dienstjaar 
VOO) zien was. 

Die vooilopige luaalfden mogen 
aoor de gemeenten gebruikt worden, 
zonder enige goedkeifnng, indien de 
begioting werd goedgestemd door 
de gemeenteraad en reeds rooi goed
keuring aan de hogeie oveihcid weid 
oiidt'nrnt pen. 

Is dit niet het geval, dan mogen 
de voorlopige twaalfden slechts wor
den gebruikt na afzonderlijke be
raadslaging van de gemeenteraad, 
onderworpen aan de goedkeuring 
der deputatie. 

Ieder jaar -jerstrekt het ministerie 
van Binnenlandse zaken onderricli-
lingen aan de gemeentebesturen voor 
het opmaken van hun begrotingen. 
Voor 1966 geschiedde dit door een 
omzendbrief van 22 oktober 1965 
(niet verschenen in het Staatsblad) 
en die door de gouverneurs werd 
toegezonden aan de gemeentebestu
ren. 

Het is in deze omzendbrief dat 
minister Vranckx verklaart dat zul
len geacht worden een werkelijke 
fiskale inspanning te hebben gedaan, 
die gemeenten die voor het dienst
jaar 1966 volgende belastingen ves
tigen : 

— 625 opcentiemen op de onroeren
de voorheffing (vroegere grond
belasting); 

— bijkomende belasting van 5 t. h. 
op de personenbelasting; 

— belasting van 10 t. h. op de auto
voertuigen; 

— de nijverheidsbelasting van mini
mum 200 fr. op de drijfkracht en 
het tewerkgestelde personeel, in
dien in dit laatste gt'jal daartoe 
mogelijkheid bestaat op het 
grondgebied der gemeente. 

De gemeenten worden aldus prak
tisch verplicht om hun belastingen 
te verhogen, gezien hun eigen fis
kale inspanning door de Minister 
van Binnenlandse zaken in aanmer
king genomen wordt bij de verde
ling van de gelden van de door de 
Staat opgerichte Fondsen voor de 
gemeenten. Voor vele gemeenten zijn 
immers de opcentiemen op de on
roerende voorheffing en de uilkerin
gen van hei Gemeentefonds de voor
naamste bronnen van inkomsten. 

Zoals reeds vroeger in ons blad 
aangestipt, mogen we dus, buiten de 
ucare stijging der staatsbelastingen, 
een gevoelige veihoging der gemeen
telijke fiskalilfit verxcnrhten. 
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de wereld 
Dean Acheson, die, nu Stevenson er niet meer is, een van de belangrijkste oude 
strijdrossen is van de Amerikaanse buitenlandse politiek, heeft in a Foreign Af
fairs », het meest standing hebbende internationaal maandblad, ophef gemaakt. 
Hij schreef daarin, wellicht tot ongenoegen van Dean Rusk, dat de Amerikanen 
niet zodanig moesten bekommerd zijn met hun bezigheden in Latijrts-Amerika en 
Azië, dat zij het oog verliezen voor wat er in Europa gebeurt. Men zou zeggen 
dat zij door hun zware verplichtingen in Azié zo vooringenomen zijn, dat zi] alles 
vanuit die bril beginnen te zien en iedere richting verliezen wat betreft een poli
tiek voor Europa. 
Eerst en vooral verdient de NATO een vaste aanpak vanwege Amerika. 
De druk van generaal de Gaulle om dit orgaan op te blazen of te hervormen naar 
lijn wil, heeft het helemaal verlamd. Niet minder belangrijk voor Amerika zijn 
de verschillende politieke en ekonomische pioblemen tuisen de verschillende Eu
ropese staten onderling. 

ropa. He t opereert volgens de objektie-
ven of volgens de traditie die 
zich in de objektieven heeft ge
nesteld. Zo weinig, of via zo een lange 
omweg, heeft dat iets te maken met 
wat de Amerikaanse objektieven zijn in 
de andere delen van de wereld. 

Proberen we dat even konkreter te 
formuleren : wat heeft de Amerikaanse 
ambassadeur of militaire attaché in — 
laten we zeggen — België of Libanon 
of Zambia te maken met hetgeen zijn 
kollega en landgenoot voor ogen moet 
staan om zijn land te dienen in — la
ten we zeggen — Ierland of Turki je of 
Cambodja? Dat stukje aanwezigheid 
Yan de macht die zij geacht zijn te ver
tegenwoordigen, wordt voor een groot 
deel bepaald door de lokale situatie of 
door de gelijkaardige situatie van een 
groep landen. 

De politiek in Vietnam is niet meer 
af te scheiden van de politiek in heel 
Zuid-Oost-Azië en de politiek in Duits-

DE POLITIEK 
De Verenigde Staten zouden een be

gin moeten maken met een hernieuw
de aandacht voor Europa, beweerde 
Dean Acheson. Hij vond ook dat de 
Verenigde Staten het initiatief zouden 
moeten nemen, omdat van hun kant 
noch Engeland, noch Duitsland da t 
kunnen doen. Er valt immers te pra
ten over de militaire organisatie van 
Europa en, omdat Engeland een po
tentieel lid is van Europa, meteen ook 
o \er de militaire politiek van Engeland, 
hetgeen een zeer kontroversele en nete
lige zaak IS. Er valt ook te praten over 
de Europese ekonomie en in de eerste 
plaats dan over de internationale mone
taire regelingen, waarbij ook Engeland 
als potentiële Europese partner als een 
hond in een kegelspel komt, omdat 
blijkt dat veel van hetgeen goed zou 
zijn voor Engeland tegenstrijdig is aan 
hetgeen voor de rest van Europa goed 
is. Maar last but not least zou de Ame
rikaanse buitenlandse politiek een klare 
lijn moeten trekken in haar houding 
ten opzichte van de toekomst van Cen
traal-Europa en de verdeling of, wat 
misschien positiever getormuleerd is, 
de hereniging van Duitsland. 

Men kan inderdaad niei zeggen da t 
de Verenigde Staten ten opzichte van 
óiii-e. problemen een klare lijn trekken. 
We zouden zelfs durven beweren dat er 
in heel de Amerikaanse buitenlandse 
politiek sinds Kennedy geen spoor van 
een vaste lijn te vinden is. He t is nieis 
te veel gezegd, wanneer we zouden be
weren dat de Amerikaanse piolitiek van 
Johnson minstens even verward (of, zo
als Andrew Kopkind het in de « New 
Statesman » formuleerde, even « zacht
jes op drift is ») als de administratie 
van Eisenhower. 

Johnson en de ploeg die hij rond 
zich heeft, handelen van situatie tot si
tuatie, van ogenblik tot ogenblik. Hij 
is moedig, daar niets van afgedaan. 
Maar het lijkt op de moed van een 
scherpschutter die vanuit de heup 
schiet. Johnson kan echter even prag
matisch zijn als sentimenteel : even 
beïnvloedbaar als koppig. Soms geeft 
Johnson de indruk de Grote Kruisvaar
der te willen zijn, aan het hoofd van 
de typische Amerikaanse evangelisten 
die menen dat de Verenigde Staten het 
centrum zijn van de wereld, die denken 
dat leven zonder Amerikaanse levens 
stijl een terugkeer naar primitievere 
tijden is, die altijd moeten beleren en 
de Amerikaanse levenswijze en idealen 
uitdragen, die steeds moeten kontrole 
houden over wat goed is en niet goed 
volgens hun eigen maatstaven. O p an
dere momenten is Johnson typisch de 
Amerikaan die zo zakelijk denkt, dat 
hij de Ameiikaanse staat schijnt te lei
den als een direkteur-generaal van een 
super-reusachtige onderneming. 

Meer en meer lijkt de Amerikaanse 
politiek — en in het bijzonder de bui
tenlandse politiek — een resultaat te 
/ijn, niet van een idee of van een be

paalde konceptie, maar van een eigen 
schap die nu eenmaal een historische 
toevalligheid is : namelijk de macht 
van een reusachtige natie De aanwezig 
heid van een enorme, nog nooit voor

land is niet meer weg te denken van de 
politiek in Frankrijk. Maar waar be
gint voor de Amerikaanse buitenlandse 
politiek hei onderscheid of de gelijk
heid? 

Dean Rusk (l) met Pompidou : Europa-politiek met bochten. 

heen in de geschiedenis ontplooide 
macht. Een macht en een sterkte die 
voortvloeien uit het feit da t Amerika 
de grootste en de militair zowel als eko-
nomisch (alhoewel het ene het andere 
wel dekt) sterkste natie is. / i j is de 
grootste producent en zij is de grootste 
konsument ter wereld. Het is een aan
wezigheid van macht, waaraan niet veel 
te doen is. Het is blijkbaar een eigen
schap die uit zichzelf opereert. Dat 
enorme, onvoorstelbaar grote apparaat 
\an de Amerikaanse administratie, van 
de Amerikaanse ekonomische wegen in 
het buitenland, volgt blijkbaai haar ei
gen wet . het sterkste zet zich door. 
Het Amerikaanse diplomatieke en mili
taire apparaat dat zich met Azië, of nog 
meer bepaald met Zuid-Oost-Azië be
zighoudt, definieert zijn eigen objektie
ven. En wanneer zo'n objektief luidt 
« de vijand tegenhouden » — lees « de 
kommunistische macht tegenhouden », 
dan is daar een enorm sterke idee voor 
nodig om de loop van dit apparaat te
gen te houden. Kennedy bracht op een 
magnetische wijze zo'n idee. 

Hetzelfde geldt voor dat stuk van het 
grote diplomatieke, militaire en kultu-
rele apparaat van Ameiika dat 7ich be-
voorbeeld bezig houdt met VVest-Eu-

Het is een illusie te menen dat de 
Amerikaanse president het lot van al 
deze verscheidene en uiterst diverse pro
blemen in handen heeft. Het is een il
lusie die mede door de pers en de mas-
sakommunicatie wordt gevoed. De pre-

sidenl van Amerika inspireert na tuu r , 
lijk in een zeer grote mate die hele po
litiek — en niet in het minst door he t 
feit dat hij hierin juist geholpen wordt 
door de illusie dat hij het is die deze 
situatie bepaalt . Maar in de werkelijk» 
heid is die invloed van de president en 
van zijn medewerkers zo uiterst gering. 
Johnson kan de oorlog in Vietnam niet 
stopzetten, zelfs als hij da t zou willen. 
Hi j kan Duitsland niet herenigen, zelfs 
als hij daarvoor gewonnen zou zijn. Hij 
kan natuurl i jk richting geven aan een 
bepaalde politiek, aan een bepaalde ma
nier van denken, aan een bepaalde 
stijl. 

Johnson aansprakelijk stellen voor 
een gebrek aan eenheid in de huidige 
Amerikaanse buitenlandse politiek, zou 
getuigen van naïviteit. Hij is slechts 
een akteur, hoewel dan een belang
rijke. We zouden kunnen zeggen dat , 
wanneer hij slecht speelt, het stuk 
slecht is. Maar dat is niet per sé zo. 

Dat er geen lijn zit in de Amerikaan
se buitenlandse politiek, kan even goed 
het resultaat zijn van het feit dat de 
situaties waarop die politiek een ant
woord is, moeilijk nog tot een eenheid 
aanleiding geven. Euiopa bijvoorbeeld 
is voor de Amerikaanse administratie 
een verwarrend geheel van voorwaar
den, waarop een eensluidend antwoord 
oimiogelijk is. 

Er was een ogenblik, nog niet zo heel 
lang geleden, dat vele dingen in he t 
licht gesteld konden worden van de toe-
naderende kontakten tussen « Oost » 
en <i West » (lees het kommunistische, 
Oosten » en het « vrije Westen »), maar 
het voortbestaan van een slepende oor
log als de Vietnamese heeft een dom
per gezet op deze tendens. Het s 
slecnts in de geest van ontspanning dat 
ei vooruitgang geboekt kan worden n 
CIC oplossing van problemen als de 
Duitse hereniging, de Westduitse bewa-
j^^niug, de Europese samenwerking, de 
Caullrstische tegendraadse politiek, enz. 
Zolang er geen vooruitgang merkbaar 
lï in die algemene idee van ontspan
ning, is er slechts ruimte tot handelen 
lil een partieel vacuum. 

Hetzelfde geldt voor de Zuidoostazi-
sclie problemen Slechts in een geest 
van ontspanning tussen China en de 
Verenigde Staten, tussen het machtig
ste land van het kommunisrae en het 
iiia^utigste land van het Westen, is een 
oplossing denkbaar. Zolang men die 
ontspanning niet eerst als ui tgangspunt 
neemt, is er slechts ruimte voor een 
steeds groter wordende spanning in dat 
partieel vacuum van Zuid-Oost-Azië. 

Die tdee van ontspanning is bt] de 
Joimson-regeiing niet zeer merkbaar. 
Bij de Kennedy-regeung was die idee 
van ontspanning en wereldvrede wel 
merkbaar. Het was precies de uitzon-
dertijke bijdrage van een Kennedy, dat 
hij Aoor ztjn magnetische uitstralings-
kiacfit de illusie bijbracht dat er van 
een eenheid sprake kon zijn tn de Ame
rikaanse buitenlandse politiek. Hij be
zat het geheim, het streven naar ont
spanning en vrede geloofwaardig te 
maken. En juist in de mate dat hij als 
vredessymbool geloofwaardiger werd, 
deed de vrede een sprong vooruit. 

In de mate dat Johnson als vredes
symbool minder geloofwaardiger wordt, 
gaat die vrede een sprong achteruit. 

E.H.M. 

deze week in de wereld 
In Vietnam werd een Kerstbestand van dertig uur gehouden. De Vietkong 
kondigt aan dat op 20 januari, ter gelegenheid van de Vietnamese nieuw
jaarsviering, een bestand van 4 dagen zal in acht genomen worden. 

Juan Carlos, die door Franco als troonpretendent wordt beschouwd, ver
klaart dat zijn vader de enige wettige erfgenaam der Spaanse kroon is. 

Frankrijk zal huif januari deelnemen aan een bijeenkomst van de ministers 
van buitenlandse zaken der zes EEG-landen. 

In Dahomey werd door het leger een staatsgreep uitgevoerd. 

De algemene VN O-vergader ing beval een wereldembargo op alle wapen-
leveringen en handelsovereenkomsten met Portugal aan. 

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Fanfani nam ontslag uit 

zijn functie omdat hij in opspraak gebracht werd i.v.m. te zijnen huize 

door La Pira geuite anti-Amerikaanse opmerkingen. Het ontslag — een 

ver gevolg van het Vietnamees konflikt — werd niet aanvaard. 
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SlOERNALISTiEK 

De Duitse centrale van het 
aimerikaans aleuwsagent-
«chap U.P.I. te Frankfurt 
ioverhandlgde aan het Euro-
ipees U.P.I.-hoofdbureel te 
iLonden een aanvraag van de 
^ j f Bonnse tr.P.I.-redakteurs 
öm loonsverhoging, « gelet op 
üe verhoogde werkzaamheden 
fen inspanningen tijdens de 
!Westduitse verkiezingsperio
de» . 

Te Londen liet men dit ver-
JM)ek door 'n computer onder
zoeken en bewerken. Besluit 
yan het elektronisch brein : 
op de redaktie Bonn is er zelfs 
voor één joernalist werk te 
sveinig. 

DE MINISTER Z E L F ? 

We hebben onlangs uitvoe
rig in een artikel verteld, hoe 
de Marokkaanse oppositielei
der Ben Barka ontvoerd werd 
door figuren uit het grensge
bied tussen de Franse onder
wereld en de Franse geheime 
diensten. Sindsdien bleef Ben 
Barka spoorloos verdwenen. 

Volgens het Franse week
blad < L'Express» zou Ben 
Barka reeds de da^ na zijn 
ontvoering vermoord gewor
den zijn en wel op Frans 
grondgebied, namelijk in de 

litiek die een bespotting Is 
van waai'achtige intbeB^toasete 
vrijtieid. 

Na een korte periode 'van 
dnoi is de D.D.R. sinds maan-
citn weer in de zoveelste ijs^ 

Terwijl een (kleïn) deel van de Nederlandse publieke opinie het nog houdt bij de leuze « Claus raus i, is een 
tekstielfabrielc in Dokkum reeds begonnen met het bedrukken van kilometers vaantjes en halsdoék-en waarop 
de heei; von Amsberg prijkt naast Beatrix. Het Nederlandse zakenleven verliest zelden het ware noorden._ 

villa van de beruchte Bouche-
sêche te Fontenay-le-Vicomte. 

Ben Barka werd door zijn 
ontvoerders naar deze villa 
overgebracht; generaal Oef-

Mr, Marokkaans amnüasteir T ân 
Mnnenlandse zaken, kwam 
vanuit Rabat regelrecht naar 
Fontenay. De « Express » ver
telt dat Oefkir in woede ont-

MGR.CHRISOSTOMOS 
Tijdens de voorbije zomermaanden wan

kelde de Griekse troon onder de aanvallen 
van de ontstuimige G&orgios Papandreoe. 
Wekenlang dreigd,e eert burgeroorlog. Het 

„gerommel van deze zomerse dondervlaag is 
nog niet uitgestorven en reeds balt een 
nieuw onweer zich samen aan de Griekse 
hemel : een konflikt tussen staat en kerk. 

Monseigneur Chrisostomos, aartsbisschop 
van Athene en primaat van Griekenland, 
bevindt xich in een netelige positie; de 90-
^arige geestelijke wordt verscheurd door 
tegenstrijdige gevoelens. Moet hij zijn sy
node verdedigen? Of moet hij trauw zijn 
.lan de staat? 

In januari 1962 moest de Atheense aarts-
oisschop Jjtcavos, wiens privaat leven in 
opspraak was geraakt, verzaken aan zijn 
troon. De verzamelde Griekse metropoliten 
verkozen in voctrzichtige wijsheid Jils •op
volger een bejaard,, braa,f en niet al te ge
vaarlijk ma» ,• de stokoude en baardige 
Chrisostomos. Een Grieks aartsbisschop is 
een hele meneer.; men mag immers niet 
nergeten dat de Griekse kerk een staats
kerk «5, vioUeddg in de staat geïntegrieard. 
De aartsbisschop van Athene, tevens pri
maat van Griekenland, is de primus inter 
tpasKS laan de iep van de Griekse 'avitohe-
itiStak iherk. Zijn machtspositie wordt 'besï 
-mnmibrexsn met de Griekse zegwipe dat 
Heg « •tfe prxskBienü is van ék Tauarite rrepu-
yüA im Aet Mmum-wit honinkrirjk .», 

SÉais ^errstsme tijd was de fongeTW igetes-
tidijkheid en de Griekse regering raiët rmecr 
tevreden over het beleid van de primaat; 
de oude Ghrisostomos geMit lails seen oerkon-
se/rrtiatie^ mam. Zo meigerr&e Mj MjoomÜKBelM 
ihdtóv/rrig, seeij Griekse afvaarêigtng maar 
het concilie te Mimae lie Mmren, omdat « de 
Paus te Tmnikagezimd is *. ÏDeae en andere 
ttcroiiderde Mamdpunfen im&erstreepten 
steeds weer éie noodzaak imm in^gnijpende 
Ibentmmmingen loan de Hop em im itie •itmuik-
tmar der Staat^iieitik. 

Heit JbamfEtSt ttnmsen ^mik <e>u ataa(, (dat 
ameds sinds geruime tijd smextl&e, Ibmslt/te 
leiK&éke rwseSten geleden in valle Ikevi^^héid 
Hos. Vterg^js -zal men gaan zoeken naar VBn 
itdesllogisdke taf spirituele ondergrond ver
wint ; bei werd veroorzaakt door diepgaan-
(de ^meningsverschillen over het zgn. « me-
Mtlbeion », een begrip dat wel enige uitleg 
vergL 

Sm ,0'S2 werd in de statuten der kerke-
S^bs MSrarchie een itepaling opgenomen 
die de metropoliten — m.a.w. de bisschop

pen — toeliet van diocees te veranderen. 
Deze bepaling noemde men het methathe-
tan. Het i^etatheton werd in 1959 dom bet 
parlement bij wet"terug afgeschaft, omdat 
inmiddels gebleken was dat de bepaling 
aanleiding gaf tot talloze misbruiken. 

Bisschoppen Meten om, de haverklap hun 
diocees in de steek om de leiding op zich 
te nemen van een andere diocees dat — 
meestal door weidden — een vrije zetel 
had. De verhuis geschiedde steeds met fi
nanciële bedaelirifgen em in één richting : 
van arme naar rijke tdiocesen. Het parle
ment besloot fmder d/ruk van een groot 
deel dier epenbar-e optinüe, een ^einde t£ 
atollen aan dit handeltje in bisschopzetels 
e-u het dekreteerde, 'dat iedere laissdbop 
zich te beschouwen 'had als « in <üe •edkt 
verbonden » met zijn diocees. 

De .metn-opoliten bleven tegen dit beshiH 
makken en slaakten nooit hun pvgingen 
om bet metath&ton teri^ te doen invoe
ren. Onlangs vierden deze pogingen bijna 
met succes betkroond. Tijdens het póUtiéh 
geliarrewar van de zomermaanden ibéloof-
de Sti^anaupoUs, die de kerk achter zich 
wou krijgen in zijn strijd met Papandreoe, 
dat het melatheton weer wettelijk zou ge-
reglefnentBerd mxorAen. StefanoupdUs be
loofde eveneens dat de nodige benoemin
gen zouden worden gedaan om 15 valkante 
'Mooesen wser mem Stissdbop te geven. "Deze 
belaiften waamen raiet maofr de zin van 'het 
mimder-êionsservatAaue (deel der 'Griekse 
geestelijkheid; namens 'bnin fraktie diende 
een Noordgricks bisschip klacht in bïj de 
staatsraad die ibesHsie dat alle mutaties en 
brmoemingen voonïlopig gestaakt dienden 
ibe mronüpn. 

^p 'dat agen'biSk 'barstte het konflikt 
lias :: M vaa de 31 pnéluten gingen, onder 
lieidring ntan dhniisse&harmis, in « staking >. 
Rtn tixiknjjikee Griekse fkeerihen timmerden de 
'gedmaa^n mjp •naébaar Sus en slingerden ze 
(de gexsltóUfiixm Sts^ tuenuO/jt naar het 'hoofd, 
dat 3fe <Ote Mammtsm sm miet Chirstus die-
men. Ms rharrme is nog Ihmg niet geluwd! 

Mssit imBifUtt mal mdl — net als de poli-
ftieke Ikrizis tern/beik rmaanaAen geleden — bij-
gëleigd auorrden waeelt Ibset (oen of andere com-
.prroniis. Maar tdee siiammen, die scheiding 
nmn Ikerfk sen staOt .éisen zullen steeds lui-
ider jgaam >kEiiken. S&ntdamks de staking van 
€MmisoiStiomBs (Sff jrui^iair mog : omwille daar-
uum. 

A.N. Tovano. 

igltak im^K& MJ Sen Mm^z, m&s-
Hij stak hem persooiilijk neer 
met een dolk. Weldra lag Ben 
Barka « als een schotelvod op 
de grond ». 

Indien de versie van « Ex
press » juist Z0U zijin, is die 
Oeffcir wel een zéér naerk-
waardlg (en demokratisch, 
want Afrikaans) minister; na 
de ontvoering vaai Ben Barka 
gaf hij zijn erewoord als of
ficier, dat hij met de hele 
zaak niets te zien had. 

ONTAARDE KtHföT 

Tijdens de j o n ^ t e . bijeen
komst van het Centraal Ko-
mitee der Oostdaitse een
heidspartij — de S.E.D. — 
werd door het Politbureau-
lid Honnecker scherpe kritiek 
uitgebracht op de houding 
der Oostduitse intéllektuelen 
en kunstenaars. Honnecker 
isrweet de kunstenaars, da,t ze 
al te vaak inbreuk maken op 
de goede smaa^ en zeden, in 
plaats van « de D.D.R. als een 
zuivere s taat hoog te houden 
en te verdedigen». Walter 
ülbricht sloot zich bij deze 
zienswijze aan, hield een 
pleidooi voor het socialistisch 
a?eallsme en donderde tegen 
d e ontaarde kunst. 

Het is hoogst merkwaardig 
dat degenen die een goed deel 
van hun dagen slijten met 
het ontdekken en aanklagen 
van nazistische smetten In 
het Westen, de rest van hun 
dagen besteden aan een ter
minologie en een kultuurpo-

NAAR VIETNAM 

ïïte gevolgen wam «Se naiitbrel-
di ig van het Vieteamoees kon-
llóit laten ziiflii öaans oc* 
vees&s, op NATO-vlak ©e^oelein. 
TaLriJke Am.eiraaam.se ieger-
eenbeden die in Diallsland ge-
stationneei'd zijn, kregen be
vel om in januari naar de 
¥.iS.. te vertreklïen, waar MJ 
pf̂ n korte omsctiolings- «in 

ingspeiniiDfle 2aii!jlen doiar-
nutnen alvorens naar Zmd-
Viicetnam te ver t re t ten. Ze 
ZQuen waarschijnlijk niet 
w«rvangen worden door an-
sfi'fiiffi Amerikaanse i^Milheden; 
ÖE ^feöBPwen 3üe aaj teetito*:-
team„ werflesn viijsgegewwi if&sr 
ftmn-geili jlc ©eteiraaiik astf atsoi teest 
Westdultse te^r «wegge
maakt. 

OedmiiènifliE li® ©acsittoianaan-
de maaniten wsMssa siMsas ten
minste twsee Aaaaffiarafcaaimffle ifcn-
fanteriedjiwasiies Mt IMütsHand 
ifffiito^Dben. 

O P » 

De nieuwe Kongolese pre-
zident jozef Moboetoe hield 
onlangs in het Boudewijnsta-
düon t e Deopoidstad een grote 
lineeting, die bijgewoond werd 
door SO.000 mensen. Moboetoe 
maakte het proces -yan de 
vooüMje vijf ^aar, tijdemis de
welke «pjc^iefcers toet land 
aan hun eigen belangen of
ferden, zodat Kongo een prooi 
werd van haat , ruzies en kor-
ruptie s>. 

Het rezultaat was, dat de 
Kongolese ekonomie stil viel 
en dat de handen der Kongo
lezen zonder werk bleven. 
D a ^ o m , zo verklaarde Mo
boetoe, zag liij zich genood-
zaaJct een greep naar de 
mach t te doen en Kasavoeboe 
opzij te schuiven. 

Dat ligt nu allemaal achter 
dfi rug, zegde de prezident 
eB om te tonen dat het hem 
ernst was met zijn nieuwe 
aanpals, sloofde hij in het pu
bliek de mouwen van zijn 
khakihemd omhoog. «Rol ze 
op», spoorde hij ö j n mini
sters en het publiek aan. 

« Rol ze op » is de nieuwste 
leuze en mode in Leopoldstad. 
Twee dagen na de redevoe
ring van Moboetoe hield een 
overijverige politieagent twee 
zakenlui aan, die met nlet-
opgerolde mouwen het post
kantoor binnenstapten. Zelfs 
op het poitiebureel kostte 
h.et de niet-opgerolden nog 
heel wat moeite, zicli vrij te 
praten. 

© e « opstandige » iGmekse metropoJiist Mgr. Ckrisoslomo», wiens funktie 
door de Griekse regering niet meer ^wordl erkend, in de 'beroemde St. 
Niklaasprocessie te Athene (zie artikel hiernaast). 

http://Am.eiraaam.se


12 wu 

Enkele weken geleden hebben wij een reportage gebracht 
over de fruitteelt in het Waasland en daarbij gezegd dat wij 
in een latere aflevering wat meer zouden vertellen over de 
verhandelingen en de bewaring van de oogst. Een bezoek aan 
de « Veiling van het Waasland » heeft ons op dat gebied heel
wat ~geleerd. Deze veiling behoort ongetwijfeld tot een der 

belangrijke in Vlaanderen voor wat de afzet van fruit betreft 
en kan ook wel als een voorbeeld gelden van wat een moderne 
veiling behoort te zijn. Het is daarbij een betrekkelijk jonge 
veiling, vermits zij pas na de jongste oorlog werd opgericht 
en een snelle bloei kende, vooral sinds 1959 toen een jonge 
dinamtsche direktie de zaken ging leiden. 

i 

H 
« Vanaf 1959 is het steeds maar om

hoog gegaan» zo vertelde ons dhr 
Mussche, Hij verwees hierbij naar de 
cijfers van de omzet die uitgedrukt 
wordt in franken, In 1959 bedroeg die 
omzet 7 miljoen, in 1961 was dat cij
fer reeds verdubbeld, in 1963 was het 
27 miljoen geworden en in 1964 meer 
dan 32 miljoen, Voor 1965 liggen de 
vooruitzichten om en bij de 45 mil
joen frank. Dit schetst een verloop 
dat wel ongeveer mag gelijkgesteld 
worden met de stijging van de fruit-
voortbrengst in het Waasland. 

• VEILING 

Een veiling is eigenlijk een organi
satie die er op gericht is de produk-
ten, voortgebracht in de landbouw, te 
centraliseren, te bewaren, te verpak
ken en af te zetten. Zij is te vergelij
ken bij een fabrieksnijverheid waar
bij een volledige \ferkoopsorganisatie 
bestaat van voortbrengst tot verbrui
ker. In het geval waarover wij hier 
spreken geldt het een samenwerken
de vennootschap, oorspronkelijk ge
sticht door de producenten zelf, voor
al om het hoofd te bieden aan sommi
ge mistoestanden. De veiling vervult 
aldus een rol die er in bestaat een 
gezondmaking van de handel in tuin-
bouwprodukten door te voeren, dienst 
te bewijzen aan de voortbrenger en 
aan de koper Zij ontstonden meestal 
in tijden van laagkonjunktuur, zo 
onder meer in het midden van de ja
ren dertig. Thans kennen zij een 
steeds groter wordende betekenis 
vooral door de modernisering die in 
de landbouwkringen verder en verder~~ 
doordringt 

Hoe ging het vroeger, bijvoorbeeld 
met de verpakking ? De voortbrengers 
gingen aaar de markt, elk met hun 
eigen vervoermiddel, soms ver van 
huis Ze verpakten hun waren in de 
meest uiteenlopende kisten die meest
al zelf gemaakt werden of aan me
kaar gelapt. Door de veiling ter plaat
se wordt in de eerste plaats vermeden 
dat grote afstanden naar de markten 
dienen afgelegd. Het stockeren brengt 

met zich dat de voortbrengst in één
maal naar de veiling üan gebracht 
worden en op gepaste tijd verkocht. 
Het streven naar eenvormige, handi
ge verpakking brengt zeer grote voor
delen met zich en maakt samen met 
het sorteren van de vruchten een be
tere en vluggere afzet mogelijk. 

• VOORDELEN 

Een koöperatief gebouwde frigo-in-
richting maakt het bewaren geduren
de lange tijd mogelijk De voortbren
ger kan een koelruimte huren en ge
niet hierbij van een verminderd ta 
rief ais lid van de veiling. Hij profi
teert ook van de goedkopere elektri
citeitstarieven, van eventuele subsi
dies die aan de veiling worden toege
kend, staat sterker tegenover Euro-
markt en landbouwfonds, allemaal 
dingen waar men individueel moei
lijk bijkan, maar die gemeenschappe
lijk gemakkelijker bereikbaar zijn. 
Ook het centraal sorteren (gepaard 
gaande aan het verpakken) bewijst 
grote diensten. De voortbrengers hoe
ven ieder voor zichzelf niet de koste
lijke machines aan te schaffen. De 
veiling doet dat voor hen en rekent 
weer eens het laagste tarief. Bij de 
« Veiling van het Waasland * bedraagt 
dat tarief in het totaal 5 ten honderd 
van de verkoop, maar indien zij het 
ermee kan stellen wordt slechts 4 ten 
honderd afgehouden, want hier wordt 
geen winst beoogd. Uiteindelijk Is de 
vennootschap een samenwerkende 
vereniging van voortbrengers onder 
leiding van een direkteur, die de za
ken regelt en gaat het hier dus niet 
om een handelszaak die winst moet 
afwerpen. Een ander nuttig aspekt 
van een veiling kan bestaan in het 
subsidiëren van proeftuinen of onder-
zoekstations zoals dit het geva] is in 
het Waasland, waar de door ons be
zochte veiling er alles op zet een 
proefstation voor aardbeien uit te 
bouwen en andere nuttige initiatieven 
ter zake neemt. De voortbrenger wordt 
op deze wijze de weg gewezen welke 
variëteiten hij moet planten, welke 
verpakking het beste ligt, hoeveel ge

wicht een bakje mag bevatten om aan 
de ideale voorwaarden te voldoen 
enz... 

• WERKING 

Hoe werkt nu een veiling ? 
De verkoper, laten wij als voorbeeld 

een fruitboer nemen, komt met zijn 
appelen of peren naar de veiling. De 
vruchten worden gelost zonder dat er 
veel tijd verloren gaat en in de sor-
teerzaal bewerkt, dat wil zeggen zij 
gaan over de sorteermachine waar 
zij volgens grootte en kwaliteit wor
den gerangschikt. De Veiling van het 
Waasland bezit een der modernste 
sorteermachines van het land. Het 
fruit wordt niet alleen naar grootte 
en klasse geschikt maar tevens « uit
gelezen » op een lange rollende band, 

die aan het einde de kisten automa-
tiscn vult en weegt. Die worden op 
hun beurt van een etiket voorzien 
waarop maat, gewicht en soort staan 
aangeduid, evenals het nummer van 
de verkoper. De sorteerzaal van de 
door ons bezochte veiling, heeft een 
vermogen van 50 tot 60 ton per dag i 
en bezit ook een afzonderlijke instel- * f 
ling voor ajuin, zoals er slechts twee 
in ons land bestaan. De ajuin wordt 
er bewerkt, schoongemaakt, in zak
jes gedaan of naar de bewaarruimten 
gevoerd. 

Voor diegenen die hun oogst ver
kopen, worden de kisten in de aan-
voerruimte gebracht, een zaal die 
langs één zijde helemaal open kan en 
waar de vrachtwagens van de kopers 
rechtstreeks aan een laadvloer kun
nen geladen worden. De vruchten 
kunnen hier door de kopers gekeurd 
en thuisgebracht worden, mede ook 
aan de hand van een lijst die het 

Een zicht in een veilingszaal waar de kopers vanop hun plaa ts de knop kunnen indruk 
op de door hen geboden prijs. 
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lotnummer vermeldt, de nummer van 
de voortbrenger, de variëteit, maa t 
en gewicht van het totaal. 

• KOPERS 

De koper Kan op die wijze een dui
delijk idee ürugen van wat er aange
boden wordt en of hi] voor zijn be
stellingen terecht kan bij de veiling 
of niet. Zo hl] zijn gading vindt kan 
hij reeds op de lijst een prijs aandui
den, waarna in de veilingszaal de 
verkoop begint. ledere koper heeft 
zijn nummer en plaats, steeds dezelf
de zodat de veilingsleider zeer vlug 
kan gaan met de verkoop Zestig ton 
fruit op twintig minuten verkopen is 
een prestatie waar men niet voor uit 
de weg gaat > En een uur later is al
les op de vrachtwagen geladen zodat 
de afnemer geen tijd verliest. 

De eigenlijke^ verkoop geschiedt 
door middel van een klok : een vlugge 
wijzer loopt over de cijfers, terwijl de 
kopers vanop hun plaats een knop 
kimnen indrukken wanneer de wijzer 
de door hen geboden prijs aanduidt. 
Ieder lot komt op deze wijze «onder 
de hamer» . Terwijl de kopers zich 
nog in de zaal bevinden wordt de door 
hen gekochte waar reeds geladen. 
Prijsafspraken zijn hier onmogelijk : 
de kopers zitten twee aan twee in het 
halfrond en kunnen hoogstens met 
hun gebuur praten. 

Er blijft dus een konkurrentiegeest, 
omdat de afnemers nooit van elkaar 
weten wat zij wensen te bieden en 
welk lot zij wensen te kopen. Moge
lijkheid om met de klanten in ver
binding te treden bestaat er wél en 
zo kunnen de kopers telefonisch van
uit de veilingszaal in kontakt komen 
met hun afnemers om te weten te ko
men welke vruchten zij zich eventu
eel dienen aan te schaffen. Ook de 
verschillende veilingen zelf staan on
derling met elkaar in verbinding Zij 
komen hierdoor te weten welke pro-
dukten er op een bepaalde dag «gaan» 
en welke niet. 

• BEWARING 

men '^drukken en de wijzer doen stivallen 

Intussen hoeft de voortbrenger er 
niet meer bij te zijn. Zijn waren 
staan overzichtelijk opgesteld op de 
aanvoervloer, waar zij met handige 
heftrucks in een paar grepen ver
plaatst of geladen worden. 

Ook voor de bewaring van de 
vruchten heeft hij geen zorg. Wie 
niet onmiddellijk na de oogst wenst 
te verkopen kan gebruik maken van 
de bewaarruimte die m de « Veiling 
van het Waasland» een kapaciteit 
heeft van ongeveer 800.000 kilo fruit 
Enerzijds wordt er bewaard door mid
del van koeling en anderzijds be
schikt men de longste tijd ook over 
de nieuwste inrichting voor bewaring 
deze door midde) van gas dat ont
wikkeld wordt door de vruchten zelf 
In een afgesloten ruimte worden ap
pelen ondergebracht zii ontwikkelen 
door hun uitwaseming CO-2, in zul-

. ^ ' 
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ke mate dat in een tijdsspanne van 
veertien dagen de atmosfeer binnen 
de ruimte zelfs 9 ten honderd van dit 
gas gaat bevatten, voldoende om de 
vruchten als het ware af te snijden 
van iedere inwerking. Iemand die In 
deze bewaarruimte zou binnen gaan 
loopt een grote kans te verstikken ! 

De door ons bezochte inrichting be
vat zeven afdelingen voor bewaring. 
De kisten staan er In reusachtige sta
pels gesorteerd, steeds bereikbaar In
dien de voortbrenger ze wil aan de 
man brengen. In dit verband weze 
opgemerkt dat de veiling raadgevend 
optreedt. Zij houdt de voortbrenger 
op de hoogte van de prijzen en doet 
eventueel voorstellen voor de verkoop 
wanneer de mogelijkheden goed zijn. 
Door de bewaarinrichtingen is het t e 
genwoordig mogelijk fruit van beste 
kwaliteit te bewaren tot vlak bij de 
eerste nieuwe oogst en kan men ook 
de afzet spreiden over de gehele win
terperiode. 

• VERTROUWEN 

De Veiling van het Waasland be
perkt zich niet alleen tot appelen en 
peren. In de zomer worden iedere dag 
aardbeien aangevoerd, tweemaal per 
week fruit en driemaal per week 
groenten zoals sla ajuin, tomaten en 
augurken Volgens betrouwbare sta
tistieken mag aangenomen worden 
dat het Waasland tussen de honderd 
en de honderdtwintig miljoen (waar
de in frank) per jaar voortbrengt aan 
tuinbouwprodukten. Een-derde daar
van komt naar de veiling. En hier is 
het weer eens opmerkelijk hoe moei
lijk het IS om landbouwmensen te 
overtuigen van het nut van een der
gelijke afzetkooperatie. Ondanks het 
feit dat men m het Waasland met 
zeer vooruitstrevende mensen te doen 
heelt blijkt dat toch niet helemaal 
uit de verhouding tegenover de plaat
selijke organisatie En het is niet al
leen de vrijheidsz n die velen aanzet 
zelf hun waren te gaan verkopen op 
de markten te Gent en te Antwerpen 

of In de lokale handel. Sommigen 
gaan afzetgebieden zoeken zelfs tot 
in de omgeving van Brussel waar zij 
aan de veilingen deelnemen De vei
ling waarover wij vandaag schnjven 
heeft echter sistematisch en door een 
gbede werking het vertrouwen weten 
te winnen en bewijst door haar akti-
viteiten dat zij stelselmatig meer en 
meer het werktuig zal worden van de 
tuinbouwers en fruittelers om hun 
produkten aan de man te brengen op 
de meest voordelige wijze. 

De aardbeien behoren tegenwoordig 
in het Waasland tot de veel geteelde 
vruchten. In 1964 werd 400 ton op de 
veiling aangevoerd, tegenover 160.000 
kilo in 1961 en voordien slechts 40.000 
kilo ! Voor 1965 was er een aanvoer 
van een half miljoen. 

De cijfers voor fruit bedroegen in 
1964 om en bij de 1.320.000 kilo De 
afzet van tomaten liep op van 200.000 
kilo in 1962 tot bijna zeshonderddui
zend in 1964, die van kropsalade ging 
van 8.000 kisten in 1962 tot 38.000 In 
19£4, terwijl ajuin in een hoeveelheid 
van 700.000 kilo werd omgezet. 

In de mechanisering die de jongste 
jaren is doorgevoerd, in de snelle 
evolutie die zich in de landbouw vol
trekt, in een tijd waarin wij gaan naar 
grotere afzetgebieden, naar zware 
konkurrentle ook, nu de grenzen van 
Europa stilaan vervagen (vooral in de 
landbouw) is de veiling een noodza
kelijke keten geworden tussen voort
brenger en verbruiker. Een keten die 
de voortbrenger en de verkoper veel 
last en moeite en ook veel investe
ringskosten kan besparen. Dat is het 
besluit dat dient getrokken te worden 
en dat wij maakten na dit leerrijk 
bezoek bij de Veiling van het Waas
land. 

Er is evenwel één voorwaarde aan 
verbonden. Ons inziens is het gezond 
dat dergelijke organisaties, zoals het 
hier het geval is, uitgaan en gekon-
troleerd worden door de belangheb
benden (dus de producenten) zélf 
en dat zij niet in handen geraken van 
groepen die slechts hun eigen belan
gen en hun winsten op 't oog hebben. 

Staf De Lie. 
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SCIENCE-FICTION 

SCHRIJVER 

Zijn naam vond men in de pers, 
zjjn verhalen hoorde men over de 
radio, Hollywood kocht de beeld-
buisrechten. Kortom, Ray was een 
gevierd auteur. En hij genoot ervan. 
Niet als de litteraire narcis die zich 
in bewondering spiegelt en jan-mail 
verzamelt, maar als een wijs, levens
echt man die goede dingen weet te 
waarderen en ze zich veroorlooft. 

Zijn groene, houten woning ligt 
eenzaam, op meer dan tweehonderd 
mijl buiten New York tegen de rand 
van een bergmeer, vet in de geur 
van de sparrebossen waai in bevers 
dammen bouwen en 's morgens als 
de lucht het witst is schoten knal
len. 

Hij jaagt samen met Mac, z'n 
pointer, vist, zwemt, gaat soms uit 
Bourbon-drinken met de rijke hout
vesters uit het dorp verderop en 
rijdt eenmaal per maand in ajn 
dof-bordeauxrode vintage-Austin-
sportscar naar zijn uitgever, zijn 
wasserij en zijn haai kapper in Man
hattan. 

Tussen de wolkenkrabbers denkt 
hij dan : < Gekke, fijne wereld. 
Overal boekjes van me. Overal zie je 
ze, in de bookshops, in de station
rekjes, in de pocket-automaten. De 
mensen lezen mijn korte verhalen, 
hangend aan de-lussen in de onder
grondse, etend in een siiackbar, tij
dens de reklame-filmpjes op de TV, 
stiekem op kantoor ». Ray voelt zich 
gelukkig dan. 

Die avond, rustig en gelaten in 
het houtvuur kijkend, dacht Ray er 
over na hoe gemakkelijk hij ze 
schreef e-a wat hij er eigenlijk van 
meende. Natuurlijk was het ergens 
wel onzin, een oorlog tussen de pla
neten, een ghost-deteclor, een ener
gie-eter. Ray dronk zijn whisky leeg, 
streek zachtjes over Macs likkende 
kop en trakteerde zich op een 
nieuw glas Grand Dad. Tegen het 
abstrakte schilderij voor hem (een 
woest gevecht van groenen tegen ro
den) en het marmeren danseresje 
dat hij in Carrara van een Zweeds 
beeldhouwer gekocht had, zei hij 
een beetje weemoedig « Proost >. 

« En toch » zo dacht hij « ik 
schrijf ze graag, ik vertel hen graag 
over hun mekanieke waanzin, hun 
eenzaamheid in hun wereld van 
funkties en radio, hun aanval tegen 
de tijd en de ruimte, hun meewarig 
verlies van de natuur... en zij lezen 
hel graag, voelen zich in bescher
ming genomen, minder verantwoor
delijk ». Ray glimlachte. 

Op dat ogenblik begon het TV-
scherm onverklaarbaar ie schitteren, 
de radio zoemde hoorbaar en Mac 
liep jankend met neergeslagen oren 
naar de deur. Ray wist niet wat er 
gebeurde, maar voelde dat het iets 
heel groots, heel bepalends, keel 
definitiefs moest zijn. Hij opende 
de deur en Mac rende het grasveld 
over, sprong als een gek in het wa
ter en begon te zwemmen. Ray zag 
een vreemde, warme glans over het 
meer en de bossen. < Alsoj de aarde 
koorts heejt », sprak hij tot zich
zelf. 

Het werd warmer, heet, een lau
we wind maakte zijn ogen droog. 

Het gras verdonkerde, het meer 
dampte, uit de aarde steeg een 
schroeiende geur en toen Ray vlak 
voor zich naar het zand keek, zag 
hij hoe hij onderaan, bij zijn voe
ten, pijnloos maar heel duidelijk be-
i^on te smeulen. 

Nic. 

haar 
' 

« Een Amerikaanse firma ad^•erteer-
de onlangs in een Duits blad voor de 
vrouw, met een onmiddellijke oproep 
tot rebellie. Deze firma gaf alle vrou
welijke werknemers het advies om maar 
eens een dagje niet (( naar de baas » te 
gaan. « Ga eens gezellig uit. Trek uw 
mooiste japonnetje aan en maak er een 
feest van. En laat uw baas tuaar eens 
goed voelen hoe hard hij u nodig 
heeft! ». 

Deze frisse en opbeurende tekst las ik 
vorige week in een Hollands dames
weekblad. En hoewel ik maar al te goed 
besefte dat het klinkklare-nonsens was 
(geen enkele vrouw zou dit toch ooit 
wagen), voelde ik diep in mijn har t toch 
een beetje spijt dat ik een dergelijke 
oproep nog in geen enkel Vlaams blad 
had gezien. 

Zou het niet heerlijk zijn als onze 
« vrouwelijke werknemers » eindelijk 
eens wat zelfstandigheid en onafhanke
lijkheid gingen vertonen? Ook ik stap 
elke morgen gedwee op in die kudde, 
die zich haast om vooral niet te laat te 
komen, ze moeten immers « klokken » 
en de baas merkt 't dadelijk als ze eens 
een minuutje te laat zijn. Je ziet de 
spanning op de gezichten, je kan er zo 
van aflezen dat ze zich afvragen in wel
ke stemming a hij » vandaag weer zal 
zijn. En overal zie je diezelfde berus-
ting-in-het-droeve-lot, gelaatsuitdrukking 
die blijkbaar alleen vrouwen te voor
schijn kunnen toveren. 

En dan probeer ik mij voor te stellen 
hoe die baas, die zich heer en meester 
waant over het leven van zijn onderge
schikten die er toch alleen maar zijn tot 
zijn meerdere eer en glorie, hoe diezelf
de baas zal reageren als er op zekere dag 
eens een moedige vrouw niet komt op
dagen. Zij zal geen gebi-uik maken van 
het ziek-zijn-smoesje. Aan de telefoon 
zal zij rondui t verklaren : « Vandaag 
heb ik hoegenaamd, maar dan ook hoe
genaamd geen zin om in dat muffe kan
toor van u te komen zitten. He t is heer
lijk vriesfris weer, het winterzonnetje 
geeft een bedrieglijke indruk van warm
te, en ik ga lekker wandelen in de stad. 
U zult het vandaag zonder mijn van
zelfsprekende toewijding moeten stellen, 
want ik staak! » Dan zal die machtige 
baas, voor het eerst in zijn leven, paf 
staan. Hij zal niet weten wat te ant
woorden en zodra hij het wel weet, zal 
zijn « trouwe ondergeschikte » al lang 
ingehaakt hebben. De eens zo machtige 
alleenheerser kan dan alleen nog maar 
in het ijle brullen en sakkeren. 

Die dag merkt hij pas dat het onop-
vallfende figuurtje, dat hij alleen maar 

zag zitten om een verstrooid « moi:gen » 
of « avond » tegen te brommen, ook nog 
wat anders betekent dan een m i n erf 
meer dekoratief element in he t saaie 
kantoor. Hij merkt da t omdat hij nu 
zelf alle vervelende karweitjes moet op
knappen die zij hem gewoonlijk uit de 
hand neemt. Moet ik opsommen? Naar 
de post hollen, brieven tikken, koffie 
halen, aan de telefoon zeggen dat hij er 
niet is, enzovoort, enzovoort. Stel u zijn 

glad naast zQnl Stel a voor da t de baas 
opeens beseft da t hij ons helemaal nieï 
nodig heefti Stel u ten derde nog eens 
voor dat het hem klaar en duideli jk 
wordt da t wij lang niet onmisbaar zijn, 
wel integendeel! W a t wadht ons dan de 
volgende morgen? Waarschijnlijk geen 
salarisverhoging, zelfs geen « beu r t o p 
het matje ». Ik ben er vast van over
tuigd da t wij in onze volgende betrek
king aan de nieuwe baas niet zullen 
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vreugde voor ais zij de volgende mor
gen weer komt opdagen! Ze wordt met 
open armen (en met een gevoelige sala
risverhoging) ontvangen. Een dubbele 
kompensatie dus voor haar dappere 
daad : een dagje vrijaf (dat zij beslist 
nodig had, of tenminste goed kon ge
bruiken) en appreciatie in haar werk
kring. 

Maar stel u (o tragisch besef!) ook 
even voor dat de Amerikaanse adver
teerders in het Duitse blad, waarover 
men in dat Hollands weekblad sprak, er 

willen tonen hoe onmisbaar wij wel 
zijn! 

Alles wel beschouwd moet ik onze 
Vlaamse damesbladen gelijk geven. Zij 
sf>oren ons niet aan tot rebellie en op
standigheid, maar zij laten ons rustig 
in de waan dat wij « door de baas niet 
naar waarde worden geschat », wat ons 
de kans geeft heerlijk over het werk te 
blijven doorkankeren, maar wat uitein
delijk ook zoveel zekerder is, en veili
ger... 

free beck. 

ONTHEILIGING VAN HET HUIS 
( Idt) De 36-jarige Scho lami t Aloni — dokter in de 
r ech ten , volksver tegenwoordigster en moois te vrouw 
in h e t Is raë l i sch p a r l e m e n t — verscheen in de K n e s 
set m e t een mouwloos kleed In zwar t fluweel. De o r -
todokse volksver tegenwoordiging in te rpe l leerde d a 
delijk over de «on the i l i g ing van h e t p a r l e m e n t » . 
Scholami t Aloni zegde toe d a t ze zich de zaak nog 
eens zou overleggen n a t hu i s voor de spiegel g e s t a a n 
te hebben . 

INSTANT PAINTING 

(fb) Het volgende was op 3 december t e zien op de 
Via Barber in i te Rome : een hele reeks schi lders , die 
al len in hetzelfde onde rwerp h u n insp i ra t ie zoch ten 
( en eventuee l ook v o n d e n ) . W a t was d a n di t be tove
r ende onderwerp ? Een doodgewone ( h y p e r - ) m o d e r 
n e s t r a a t . De w i n k e l h a n d e l a a r s ui t deze s t r a a t h a d 
den namel i jk een geldpri js uitgeloofd voor h e t bes te 
schilderi j d a t de Via Barbe r in i voorstelde t u s sen 
zonsopgang en -onde rgang . Ons ve rbaas t h e t d a t n i e t 
alle schi lder i jen eno rme l i re -b i l je t ten voorste lden. 

DIPLOMATIE EN MODE 

(Idt) Nicole Alphand, 48- jar lge ech tgeno te van de 
s ek re t a r i s -gene raa l op h e t F r a n s e Minis ter ie v a n 
Bu i t en landse Zaken, kreeg enkele j a r e n geleden door 
de Amer ikaanse pers lui de t i te l v a n « bestgeklede 
vrouw te r wereld » toegewezen. H a a r m a n verbleef 
toen t e W a s h i n g t o n als F r a n s a m b a s s a d e u r en Nicole 
Alphand s te lde zelfs Jack ie Kennedy in de s chaduw 

m e t h a a r ga rde rode . Nicole heeft n u een a a n b o d 
gekregen om de leiding op zich te n e m e n van de 
m a n n e q u i n s bij P ier re Chard in . H a a r ech tgenoo t : 
« Ze zal er m e e r geld verdienen d a n ik in de d ip lo 
m a t i e ». 

(GEKKE) HOLLANDERS 

( f b ) I n Hol land zi jn de s t o r m e n om h e t huwel i jk 
Bea t r ix -C laus nog al t i jd n ie t geluwd. Als wij de 
k r a n t e n mogen geloven, sch i jnen onze n o o r d e r b u r e n 
s teeds meer en m e e r a n t i m o n a r c h i s t i s c h gezind te 
r a k e n . En in tussen zien wij d a t de on twerpe r Rudolf 
Wolf en de f ab r ikan t H.D. de Jonge speciaal n a a r 
Londen zijn gegaan om a a n Lord Snowdon (de vroe
gere Tony A r m s t r o n g Jones ) een stoel t e g a a n a a n 
bieden. V a n d a a g willen zij « Claus h e r a u s », m o r g e n 
kr i jgt h i j missch ien een gloednieuwe e e t k a m e r k a -
deau. R a a k t u er wijs ui t ? 

NONNEN-MODE, MODE-NONNEN 

(fb) Het koncil ie werp t zijn v r u c h t e n af... I n Rome 
(na tuu r l i j k , hoe kon he t ook a n d e r s ?) werden d e 
n ieuwe n o n n e n k l e r e n geprezenteerd . In de t oekoms t 
zouden de vrouweli jke rel igieuzen zwar te z i jden 
bloezes dragen m e t eenvoudige m a a r zeer f la t teuze 
wi t te k r a a g en m a n c h e t t e n , di t alles bij een gri js 
ensemble me t zwar t hoedje e n zwar te h a n d s c h o e n e n . 
Er is een zomer- en winter» hab i j t » voorzien. Goed 
ui tk i jken, heren , w a n t een e legan t toil let je k a n van 
n u af ook een geestel i jke he rbergen . Denk e r a a n , zo 
voorkomt u blauwtjes. . . 
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Verloren in het wit van de Al-
pensneeuw : een eenzame her
der met een kudde die te laat 
op de bergweiden bleef. Boven 
en rondom hen de dreiging van 
lawines. De mens tegenover de 
natuur : een eeuwenoud tema. 

het land alice loopt 

over de smalle hru^ 

van realiteit 

naar irrealiteit 

en vermijdt 

de afgrond van de 

grote mensen 
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AAISI DE ACHTERKANT VAN DE SPIEGEL 
CHARLES L. DODGSON ALIAS LEWIS CARROLL 

Te Oxford, in het Viktoriaanse Engeland, leefde eens een 
zeer goed geklede professor. Zijn leerlingen en kollega's 
kenden en bewonderden hem vooral omwille van zijn werk 
over het vijfde boek van Euklides. De vele artikels en 
studies dte aan hem gewijd werden, bewijzen overduidelijk 
dat deze somber geklede geleerde met de vrij lange haren 
méér was dan alleen maar eigenaardig of zelfs belangrijk. 
En eigenaardig was deze universitair, Charles Lutwidge 
Dodgson, die op een briljante karnère kon bogen, inder
daad Zijn skrupules gingen zo ver, dat hij zelfs de mening 
toegedaan was dat hij te veel werd betaald voor het werk 
dat hij presteerde. Zodoende verzocht hij de overheid zijn 

loon met een derde te verminderen. Deze ongewone dromer 
had echter een alter ego, een misterieuze dubbelganger die 
zich achter de spiegel verborg en die linkshandig gedichten 
schreef waarvan hij soms zelfs de taal konstrueerde. Deze 
dubbelganger noemde hij Lewis Carroll. De wiskundige 
Dodgson ontving eens een brief uit Amerika, waarin een 
bibliotekaresse van een school naar zijn werken vroeg. In 
onvervalste Lewis Carroll-stijl antwoordde hij dat zijn 
wetenschappelijke werken niet van aard waren om kin
deren te interesseren. Trouwens, wanneer men tijdens een 
diner over zijn « Alice in Wonderland » begon te praten, 
verliet hij altijd koel de tafel. 

FOTOGRAAF 
VAN KLEINE MEISJES 

In de eerste plaats was Lewis Carroll 
de vriend van de kleine meisjes. Voor 
hen schreef hij in 1862 zijn eerste groot 
boek, dat tevens zijn meesterwerk is, 
« Ahce in Wonderland ». 

Dit kriptische en fantastisch gekon-
strueerde verhaal ontstond als een ge
wone vertelling, met als enige doel 
kinderen te amuzeren en zoet te hou
den. Sedert jaren immers ging Lewis 
Carroll geregeld wandelen, piknikken 
en roeien met de drie dochtertjes van 
deken Liddell, Lorina, Alice en Edith. 
Hij was onuitputtelijk in het beden
ken van verhalen, spelletjes en speel
goed. Samen met deze drie meisjes 
droomde hij luidop de avonturen van 
Alice. 

Alice Liddell, die Carroll's lieveling 
was, vertelde later dat het verhaal zeer 
waarschijnlijk ontstond op een warme 
zomerdag, tijdens een van hun wan
delingen. 

Lewis Carroll voelde een diepe liefde 
voor deze drie meisjes, in het bijzon
der voor Alice. Zeer platonisch kan 
men het niet noemen, aangezien hij 
zijn favorieten uitkoos op het ogenblik 
dat ze kleine Lolita's waren, d.w.z. op 
het ogenblik dat ze adolescent werden. 
De foto's die hij van de meisjes maak
te en die bij de mooiste van die tijd te 
rekenen zijn, getuigen hiervan. 

Hij hield er trouwens van, zijn kleine 
fotomodellen te vermommen in prin
sessen of bedelaartjes, hen half ont
kleed of zelfs bijna naakt te laten po-
zeren. Zijn reputatie van eerlijk en ge
leerd professor verzekerde hem telkens 
het vertrouwen van de ouders. 

Hij ging zelfs zo ver, foto's van zijn 
lieveling in zijn geschreven teksten te 
kleven. Zo vindt men een pittige foto 
van de kleine Alice Liddell tussen de 
tekst : « ...remembering her own child-
Kfe, and the happy summerdays ». 

Was deze eigenaardige passie er oor-
aaak van dat hij de humor en zelfs de 

nonsens in zijn geschriften liet door
dringen die de vindingen van een Mi-
chaux of een Queneau in de poëzie 
vooruitliepen ? Die vraag laat ik hier 
onbeantwoord. Henri Parisot schrijft 
zijn zin « voor het omver werpen van 
de dingen » toe aan het feit dat hij 
linkshandig was, en dus beschouwd 
werd als iemand die alles omgekeerd 
deed. In zijn merkwaardige studie 
vraagt deze auteur zich ook af of de 
vondst van «kofferwoorden» misschien 
geen gevolg was van het feit dat 
Carroll stotterde. 

Deze « kofferwoorden » zijn samen
trekkingen van verschillende termen, 
die twee of drie betekenissen kunnen 
hebben, een procédé dat de moderne 
poëzie gretig heeft overgenomen. Op 
die manier kreëerde Lewis Carroll een 
hermetische, maar daarom niet minder 
verleidelijke taal, die mijns inziens nog 
het best tot uiting komt in zijn gedicht 
« Jabberwocky ». 

Zijn taaigenie en humor lieten bij
voorbeeld een James Joyce toe het 
principe van de « kofferwoorden » nog 
verder door te drijven en te perfektio-
neren. 

Maar de dichter Carroll en de wis
kundige Dodgson vonden ook prachtige 
vraagstukjes uit. Zo bijvoorbeeld het 
volgende : «Als vijf metselaars drie 
dagen werken aan een muur van tien 
meter, hoelang werken dan driehon
derdduizend metselaars aan die zelfde 
muur ? ». 

DE TAALKOFFER 

Lang vóór Tzara en de dadaïsten, 
vóór Isou en de lettristen, bedacht hij 
syllogistische spelletjes, zoals bijvoor
beeld de beweeglijke lettertjes die men 
op een schaakbord zou kunnen ver
plaatsen tot men woorden bekomt. 

Net zoals Laurence Stem, Jonathan 
Swift of Rabelais, betekende Lewis 
Carroll een grondige vernieuwing in de 
literatuur. Zijn techniekvernieuwingen 
kunnen gelijkgeschakeld worden met 

die van Alain Badiou, Mare Saporta of 
hier bij ons een Jan Diels met zijn ver
nuftige kartoen-gedichten. 

Men kan zich nu afvragen of de hu
morist Lewis Carroll, met zijn puri
teinse maar tevens sensuele liefde voor 
« nymphets » zich ten volle bewust was 
vem de revolutie die hij — buiten zijn 

wil — in de literatuur invoerde. Deze 
sombere dromer, die speelgoed ont
wierp en maakte (bijvoorbeeld een 
vleermuis die echt kon vüegen), ver
haaltjes vertelde en foto's maakte, 
opende tevens de frisse poorten van 
de kinderlijke durt. 

HIJ stierf in 1898, zijn werk echter 
sterft nooit. Buiten het feit dat het als 
taaikoffer een onuitputtelijke schat is 
voor de literatoren na hem, heeft Sir 
John Tenniel er met zijn tekeningen 
nog een apart monument van gemaakt. 
Kartoens avant la lettre, gebazeerd op 
ontwerpen van Carroll zelf. 

« Alice in Wonderland » is het para-
doksale kinderboek dat eigenlijk door 
grote mensen zou moeten gelezen wor
den, om eens uit de strenge logika van 
alle dagen te stappen en nog eens een 
zogezegd taalmisstapje te doen 

bobb bern 

met grote «K» zogezegd,.. 

(nvb) En de Beatles schoppen het maar verder en verder (voor ons niet gelaten 
trouwens). Na het doek van de pop-scene gaan nu ook de deuren van de kon-
certzaal voor hun muzikaal talent open. In Londen werd namelijk een Beatle 
Chamber Music Society opgericht die Beatle-tema's virtuoos, vlot en humorvol 
in Mozart-achtige stukje» vertaalt. De eerste uitvoering van de Society was 
« Eine kleine Beatle Musik ». Misschien verwondert dit u beste lezer, maar ik 
geloof niet dat de grote Wolfgang zich in zijn graf omgedraaid heeft. Tenzij 
om zijn glimlachen te verbergen. Want het klonk prettig en mooi. 

(nvb) « 't Gulidt » bestaat 400 jaar. « En dan? » zegt u, « ik ken 't Gutick niet 
eens >. Dan wordt het hoog tijd, lieve drinkebroer. Misschien kent u wel de 
Quinten, een rasechte Antwerpse herberg, weggedoken in de knoop van smalle, 
gore straatjes tussen het Conscience-pleintje en de Wolstraat. Wel, die Quinten 
waar ge aan de toog alles, maar dan ook alles kunt te weten komen, waai î e 
kunt op de ton spelen en gezoden worst met mosterd eten... dai is t Gulick. 
Als de Hertog van Gulick in Antwerpen van wijntje en trijntje kwam proeven 
stalde hij er al zijn paarden. Willem Elsschot kwam er zijn koninckske drinken 
en zijn gazet lezen, de litteraire tonklub « De Sociëteit van Vlaanderen > 
smeet er 2 jaar lang de koperen schijven tegen de muur, tot het te erg werd. 
Maar haar leden Paul Snoek ,Jos Vandeloo, Frans De Bruyn en nvb kunt u er 
nog wel eens ontmoeten. Misschien wel op het vlaaien- en pensenfeest dat het 
4de eeuwfeest in de luister moet zetten. 

(nvb) Door een zeer vooruitstrevend museumbeleid en een even modem ge
richte kunstpolitiek is het Amsterdamse Stedelijk Museum een van de beroemd
ste ter wereld geworden. Zeker een van de suksesrijkste, zo drukbezocht zelts 
dat het saldo van de inkomgelden aangewend werd om de tekorten van de Am
sterdamse trammaatschappij te helpen aanvullen. En al zijn ze dan al eens boos-
verbaasd om wat er hangt, de Amsterdammers zijn terecht fier op hun Stedehjk 
dat ook in de in Amerika zo sterk gevoerde < Holland 1'ioniotion > een tel 
leklame-argument geworden is. Minder fier, maai veel bozer zijn de leden van 
de kunstsociéteiten < De Keerkring > en < De Brug > die een gezamenlijke aktie 
tegen de museumdirektie op touw zetten. Hun grieven : er wordt te vee) inter
nationaal en te exklusief modern werk geëxposeerd. Tweede reden van onte
vredenheid : wij bruggers en keerkringers krijgen te weinig gelegenheid tot 
showen en verkopen. Daarbij vragen wij ons toch af . protesteren deze (ongcns 
vanuit een eerlijke artistieke verontwaardiging of vanuit louter financiële be
kommernissen? 
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VLAAMS WERK OP GEBIED VAN SCIENCE - FICTION 

KELS EN 
Science-fictionwerk is er in Vlaanderen nog niet al te veel op de markt gekomen. 
Het was tot nog toe de specialiteit van meestal Amenkaanse schrijvers, die op dat 
gebied reeds een enorme prestatie hebben geleverd. De schrijver dient te beschik
ken over een zekere wetenschappelijke vorming die, veelal te maken heeft met bio
logie of de kennis van de kosmos. Het gaat hem hier inderdaad zeer dikwijls om 
ve)halen die in de toekomst spelen en waarbij de steller geacht wordt een beeld 
op te hangen van wat er komen gaat of hoe men leeft in jaren die hogerop liggen. 
Echter kan de schrijver ook uitgaan van een gegeven in deze tijd en bepaalde ge
volgen dooi trekken. Hij behandelt bijvoorbeeld een -alledaags onderwerp maar 
laat de dingen een (soms bijna logische) geheel andere bestemming krijgen. Soms 
vraagt men zich daarbij af of het niet eens ooit werkelijk zou kunnen gebeuren... 

t De « Cirkels » is een werk dat zo'n 
aantal verhalen bevat. Het werd ge
schreven door Paul Van Herck, een 
Antweipse onderwijzer die in 1938 te 
Berchem geboren werd en reeds ver
schillende science-fictionverhalen publi
ceerde in bundels en tijdschriften. Zijn 
verhalen zijn altijd geestig en oiigineel, 
wat wel bijzonder moeilijk is op dit 
gebied, waar het best mogelijk is dat 
verschillende — elkaar niet kennende 
I— auteurs eenzelfde idee gaan uitwer
ken. 

De verhalen van Van Herck spelen 
zich niet altijd af in de toekomst, maar 
laten in een hedendaags dekorum din
gen gebeuren die mogelijk zouden kun
nen zijn, of die ooit reeds eens plaats 
geA onden hebben in andere omstandig
heden en met geheel andere handelin
gen 

Zo is er het stukje « Regen ». Stel je 
voor dat het regent. Dat is niet zo moei-^ 
lijk zouden wij denken. Maar het re
gent als verscheidene dagen aan één 
stuk Het verhaal Vertelt dan van die 
man die thuis komt. Wordt doornat 
alleen maar door uit zijn wagen te wip 
peii^"n de garagepoort te openen. T i apt 
ook lot aan zijn enkels in het watei dat 
in brede plassen uitdeint. 

Vraagt zijn vrouw of er niets geweest 
is die dag, geen post, geen telefoon? 
« Nee niets bijzonders » zegt de vrouw. 
e of toch... » en dan begint ze een zon-
dei lm? verhaaltje. Over een oude, 
kronmie man die is komen aanbellen 
met een hond. Eigenaardig gekleed in 
ouderwetse gewaden en moeilijk Neder
lands sprekend... Hij wilde zijn hond 
verkopen.. De man vindt de zaak wel 
een beetje eigenaardig en vraagt of de 
vreemdeling zijn naam niet genoemd 
heeft De vrouw aarzelt, hei innert zich 
toch iets en zegt dan . " O ja, Noach 
of zo iets' ». Intussen is het water tot 
aan de drempel gestegen... 

Dat is één van die eigenaardige stuk 
jes die in het boek de « Cirkels » ver 
teld worden Het is niet eens het beste, 
wel een van de kortste Soms zou je 
denken dat het alleen maar een verder 
uitgewerkte, maar dan zeer goed gevon

den mop is. Anderen zijn langer, maar 
altijd knap en goed verteld. 

« Hoe komt hij erbij » vraagt men 
zich soms af, zoals in « Het polsuur
werk ». 

* * * 
Vivomanen is een boek van Walter 

Haesaert, een leraar te Tielt , die in 
1935 te Merendree geboren werd en die 
als dichter en prozaschrijver reeds meer
maals lauweren verdiende. Vivomanen 
is het verhaal van een man die in een 
denkbeeldige maatschappij leeft. Denk
beeldig in zoverre dat de toestanden er 
enigzins anders liggen dan in de hui
dige wereld, da l de namen er herinne-

JOSEPH HELLER 

ren aan het oude Rome (er werden 
trouwens uitsluitend Romeinse namen 
gebruikt) maar dat het niet moeilijk 
valt er de tegenwoordige maatschappij 
in te ontdekken. Daarin speelt zich het 
scherpgetekende leven van die ene mens 
af. Zonder enige verdoezeling, bijna ker
vend legt de schrijver het innerlijke 
bloot en klaagt hij de toestanden aan 
die in de samenleving heersen, die de 
persoonlijkheid neerhalen en zelfs ie
mand die normaal of op het oog fat
soenlijk leeft, tot de ergste daden laten 
komen. He t boek bezit daarbij een goe
de letterkundige waarde. 

Beide werken kunnen rustig aanbevo
len worden : « De cirkels » als een uit
stekend Vlaams werk op gebied van 
sciencefiction en « Vivomanen » als 
een boek da t de huidige samenleving 
aangrijpend tekent. 

S.D.L. 

« De cirkels » — Paul Van Herck — 
prijs 165 fr. (geb.). « Vivomanen » — 
Wal ter Haesaert — prijs 155 fr. (geb.). 
Uitgeverij De Rentaur , Paalstraat 51, 
Schoten. 

« CATCH 22» 
Joseph Heller was tijdens de tweede wereldoorlog gestationneerd op Corsica, als 
bemanningslid van een Amerikaans bombardementsvliegtuig. Zijn boek, Catch-22, 
speelt zich eveneens af in een Amerikaanse bombardementseenheid, gestationneerd 
op een klein eiland nabij Elba : Pianosa. Heller werkte, naar zijn zeggen, gedu-
lende zeven jaar aan dit boek, vijf dagen per week, elke avond gedurende twee 

Yossar ian , de hoofdf iguur u i t He l 
lers boek, voer t oorlog op zijn e igen 
m a n i e r : n i e t zozeer t egen de Dui t 
sers d a n wel tegen de dwaashe id en 
de k r ankz inn ighe id van hee l h e t m i 
l i ta r i s t i sche systeem. Defa i t i sme ? 

He lemaa l n ie t : a l leen een b e s t e n 
dige afweer tegen h e t w a a n z m n i g e 
van h e t gebeuren om zijn eigen gees
tel i jke gezondheid t e bewaren . De 
dokter Daneeka beki jkt h e t zo : wie 
blijft meedoen is gek en zou d a a r o m 
ui t de d iens t moe ten on ts lagen wor
den. Wie ech te r n i e t meer wil m e e 
doen geeft blijk van een psychische 
gezondheid en m o e t verder mee.. . 

De f iguren die m e t Yossar ian o p 
t r eden en rond h e m evolueren, wer
den door h e t sys teem gegrepen en e r -

,„,« *jp**":3i»' i'i" „rtliWlifIHI! 

door ge tekend . De a u t e u r heef t ze in 
h e t sa t i r i sche ve r tekend , zoals h i j 
ook h e t kleine onbewoonde e i land 
P i a n o s a t o t h e t t e a t e r m a a k t v a n ge 
beu r t en i s sen die er nooi t zouden k u n 
n e n p l aa t sv inden — eenvoudig o m d a t 
h e t e i land er te kle in voor is. Toch 
bean twoorden deze f iguren a a n een 
real i te i t , ook als de sa t i r e ze a a n d i k t 
en ze ons in een lachspiegel t oon t . 
I ede reen die de oorlog heef t m e e g e 
m a a k t als so ldaa t k e n t zulke f igu ren : 
de kolonel die h e t a a n t a l v luch ten 
opdr i j f t om op een goed b laad je bij 
de overhe id t e s t a a n , de mess-off i 
cier die al les w a t n ie t te hee t of t e 
zwaa r is ( en zelfs d a n n o g !) ve r s j a 
cher t , de onvermi jde l i jke v rouwen — 
locale en in l egerd iens t -z i jnde — en 
h u n re la t ies m e t de so lda ten , de a a l 
moezenier die In heel d i t dwaze en 
on-mense l i jke gedoe er zo m a a r wa t 
bij loopt a ls een college-jongen.. . 

Is « C a t c h - 2 2 > een oorlogsboek ? 
Ja , m a a r h e t is meer : de oorlog word t 
er als een groot , dodeli jk spel van 
dwazen in ge tekend Dus a n t i - m i l i t a 
r i s t i sch ? Ook n ie t he l emaa l : de a u 
t e u r wilde h e t morele d i l emna van de 
mens , zi jn dagel i jkse conf ron ta t i e 
m e t goed en k w a a d en de o n o n t k o o m 
b a a r h e i d van de keuze tussen beide, 
bij h e t h a n d e l e n en h e t n l e t - h a n d e -
len, a a n t o n e n 

Is h i j er in geslaagd "^ Het e i land 
P i a n o s a is s lechts h e t k a d e r voor een 
boek d a t in zijn genre zeker t o t h e t 
bes te behoor t , al willen wij n i e t zo
ver g a a n als de « Observer » die He l 
lers boek h e t groots te sa t i r i sche werk 
in ' t Engels n o e m t seder t «Erewhon». 
He t is d a a r e n b o v e n een der b e l a n g 
r i jks te Amer ikaanse oorlogsboeken n a 
Mailers « N a k e d and t h e D e a t h » en 
J o n e s « F r o m here to E te rn i ty ». 

< Ca tch 22 > - J o s e p h Heller - Corgi 1 

Books Londen - 478 biz., pr i j s Sh . 5. 

TONEEL TE BRUSSEL 
K.V.S. 

Jos Gevers, de gekende akteur 
van de K.N.S.-Antwerpen, schreef 
tn samenwerking met Jef Vermetten 
de blijspelen « Slissen en Cesar > en 
« Slissen Bouwt > en thans, na het 
overlijden van zijn medewerker, 
« Slissen Bompa » dat nu in de KVS 
wordt gespeeld. 

Het algemeen thema van deze 
stukken en de volkse geest, steu
nend op de zuivere en onverbreek-
bare vriendschap tussen de twee 
hoofdpersonages, is genoeg gekend 
om er nog over uit te weiden. 

We kennen geen werk dat als 
« Slissen Bompa * in twee delen zou 
kunnen ingedeeld worden : het eer
ste bedrijf is vlot en plezierig, heeft 
een paai goede, ingelaste sketchen 
en tal van rake gezegden en goed 
getekende personages. 

Maar na dit bedrijf (gelukkig 
langei dan de twee volgende samen) 
is de schrijver totaal uitgepraat. Il 
en III bestaan elk uit een revue-
sketch, waarin alle gezonde humor 
en vondsten verdwenen zijn. Deze 
twee taferelen zijn smakeloos, zelfs 
wansmakelijk; het eerste gaat over 
de geslachtsverwisseling van een ba
by : pijnlijk om aan te horen!; in 
het tweede zien we een gefingeerde 
sterfscène van Cesar, waarbij het 
verdriet van Slissen alleen maar be
lachelijk gemaakt wordt. 

« Slissen Bompa » werd voor de 
eindejaarsfeesten op het programma 
genomen. Met het eerste bedrijf 
valt er te lachen, maar door de 
twee volgende gaat men met een 
wrevelige indruk naar huis. 

In de grote bezetting laten zich 
nogal opmerken : Anton Peters als 
Slissen, Jan Reusens als Cesar (pri
ma!), Jef Cassiers, de fakteur die 
duchtig wordt aangedikt, en Vik 
Moeremans die ditmaal als een dok
ter een opmerkelijke figuur uitte
kent. 

BEURSSCHOUWBURG 

In de voorstellingen van de 
Beursschouwburg werden vier op
voeringen ingelast van « De vijfde 
muur > van Alain Germoz, in de 
Nederlandse vertaling van Mare 
Galle, vertolkt door « Toneel Van
daag *. 

« De vijfde muur » is een zeer 
knap werk dat door een gegeven, 
dat dramatisch sterk geladen is en 
overloopt van rijke ideeën, boeit 
van 't begin tot het einde. Er zijn 
nochtans slechts twee personages . 
een gewezen minister en een boef, 
opgesloten tn een cel m een gevan
genis : vier naakte muren, waaraan 
er een vijfde dient toegevoegd, nl. 
de muur die beiden scheidt; de mi
nister, een tntellektueel met brede 
gezichtseinder en, naar zijn opvat
tingen, hogere bedoelingen, tegen
over de dief-moordenaar met zeer 
beperkte ontwikkeling en horizont, 
en bekrompen oogmerken die alle 
laag bij de grond zijn; een scherp 
kontrast dat in een sterke dialoog 
tipisch wordt onderlijnd. Het wordt 
een onmeedogend konflikt, een 
tweestrijd zonder genade, maar de 
vijfde muur wordt niet gesloopt, 
integendeel, de minister zal er aan 
ten onder gaan, zoals zijn voorgan
ger in dezelfde cel, minister lijk hij, 
er de dood vond. 

R. Vanderveken speelde de minis
ter op treffende en genuanceerde 
manier; zijn uitbeelding getuigde 
van zeer rijke gevoelsschakeringen, 
waarin durf, twijfel, sluwheid, trots, 
overgave, schrik en gelatenheid te 
onderkennen waren. Rudi van 
Vlaenderen was de boef; hij leverde 
vlot spel, maar had de « bruut » in 
zijn personage meer mogen aksen-
lueren, 

J.V. 

r 

«w^ 
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TOERISME 
DOT 

AAN DE OEVER VAN DE MAAS 
(SDL) Over het Maasland en de Maas hebben wij reeds herhaaldelijk geschreven. 
%o xal men zich wellicht neg de reportage herinneren over het grintdelven in deze 
Stroom. Het is een bijzonder fraaie streek, met alleen vanwege het bekoorlijke 
Maasdal zelf, maar ook door de omgexnng ervan die met zijn heuvels, zijn onge
rept natuurschoon van heide en bossen, zijn oude stadjes en dorpen — getuigen 
van een eeuwenoude kuituur — een bijzondere aantrekkingskiacht uitoefent. 

Een \an de voornaamste centra M on
getwijfeld Maaseik, een toonbeeld \an de 
Maaslandse renaissance Zij bezit meer 
dan vijf en twintig ge\els in de Maasland-
>e stijl, met tipische rode baksteen en 
hardstenen vensteromhjsting rond het m 
lood gevatte glas Deze gevels zijn over 
het algemeen viij goed bewaaid gebleven 
en vormen vandaag een reeks pionkstuk-
ken van het stadje De mooiste kan men 
vinden in de Bleumerstraat, met het huis 
« De Gapers » (nr 47) dat rond de jaren 
1600 moet gebouwd zijn en een vooruit
springende verdieping bezit Verder het 
huis < Sint Jons > m dezelfde straat (nr 
62) en daterende uit 1643 Op de MarKt 
•vindt men de oudste apoteek van ons land 
ZIJ heeft het nummer 46 en stamt uit de 
jaren 1700 Verder is er oc*. het huis de 
« Blauwen Leeuw > aan het nummer 47 
In de Bosstraat nr 7 ontdekt men de « Ver
keerde wereld > (1681), in de Hepper 
straat het huis < In den soeten Naam 
Jesu > (nr 8) en in de Eikerstraat nr 3 
toont het niet gedoopte, merkwaardige 

huis een vieemde stijl die v ooi al geken-
meikt wordt door dorische /uiltjes 

De reeds hoger genoemde Maikt is on
getwijfeld een der mooiste van \ h i n d e 
ren 

Daar staat ook het standbeeld \an de 
gebroeders Van Eyck, schilders van het 
« Lam Gods », die \ermoedtlijk in 
Maaseik geboien werden In het stadhuis 
wordt de enige volledige fcopie bewaard 
van hun meesterwerk, evenals een uitge-
bieide dokumentatie over de schilders 

Het Maasstadje is ook bekend om zi]n 
roeikwaardige kerkschat, bewaard in de 
parochiekerk Hij bevat een prachtig ver
lucht evangelanum uit de zevende eeuw, 
het oudste in de Nederlanden, een Agnus 
Dei uit de eerste helft van de veertiende 
eeuw zeer oude en kostbare weefsels als 
mede rijke voorbeelden van edelsmeed
kunst uit de late middeleeuwen De Kruis 
herenkerk geldt als een voorbeeld voor 
Lodewijk IVde stijl terwijl de Minder-
broederskerk en de Capucienenkerk even
eens bekoren Het stadsmuzeum dar aan 

de Markt 46 gelegen is bezit, naast een 
opmerkelijke ivoorverzameling, ook een 
mooie kollektie in Maaseik of omgeving 
gevonden historische vooiwerpen. 

Maas«k dankt eigenlijk zijn ontstaan 
aan Aldeneik, een plaatsje dat even ten 
noorden buiten de wallen is gelegen en 
dat in de achtste eeuw gesticht weid toen 
de heiligen Harlindis en Relindis er een 
klooster bouwden De kapittelkerk werd 
verwoest en in de twaalfde eeuw \ervan-
gen door de huidige romaanse kerk waar
van het koor — in gotische stijl — later 
werd gebouwd. 

Maaseik is door de fijnpioevers gekend 
om zijn knapkoek, die in zeer aantiekke-
lijke londe dozen wordt verkocht Het is 
een snoepgoed dat reeds eeuwen in de 
Maasstad wordt gebakken, maar oorspron
kelijk werd ingevoerd door schippers die 
aldaar aanlegden Ook de folklore is hier 
nog levendig vooral onder de vorm van 
schuttersfeesten, oogstdankfeesten en kar-
na\aIsjolijt Vooial dit laatste wordt op 
uitbundige wijze in de echte Maas en 
Rijnlandse sfeer gevierd. 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

Vooi beziclitiging van de schatkamer in 
de parochiekeik dient men zich te wenden 
tot dhr V ancleef, koster. Grote Kerkstraat 
7 

Inlichtingen worden verstrekt door de 
dienst voor toerisme « De Nootstal >, Bos
straat 2, Maaseik, telefoon 011 61225_ of 
bij het gemeentebestuur, telefoon 011-
61001 

Wie de gimtdelvingen wil zien moet in 
noordelijke richting langs de Maasoever 
l i jden 

In de kantoren van de Vlaamse Toeris
tenbond zal men graag ter beschikking 
staan voor het verstrekken van een meer 

uitgebreide dokumentatie (waaronder d« 
folder « Maaseik, ceniium van het Maa*-
land >). 

KALENDER 

WAU 1 januari tot 50 maart vinden te 
Biiigge op zateidag, zondag en woensdag 
beiaaidkoncerten plaats telkens van 11 uur 
45 tot 12 uur 30. 

Van 1 januari tot 31 maart wordt te 
Gent in de lakenhalle van het belfort het 
audiovisueel spel « De eeuw der Ai te\ el-
den > vertoond, dit alle dagen te 8 uui 30, 
11 uur 15, 13 uui en 16 uur. 

illlllljiuf'lfl 

Schone hoekjes lane,s de Maas en de 
gimtdelvingen vindt men m de richting 
Kessemch. 
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AUTO 

J a d a t ziet er m e t zo mooi u i t : 
een k l em wagen t je onde r een 
zware v r a c h t w a g e n Hoe h e t m e t 
de voerder afl iep, k u n t u zelf 
wel r a d e n . 

Steeds meer m e n s e n bli jven 
dood in vei keersongeval len . 
Steeds meer wetenschaps lu i — 
ingenieurs , verkeers technic i ge
n e e s h e r e n — houden zich bezig 
m e t h e t onderzoek n a a r de oor 
zaken en de gevolgen van ver
keersongeval len en n a a r m i d d e 
len om de automobi l i s t te be 
sche rmen . 

Het hoeft wel n ie t te verwon
deren d a t h e t l and m e t de m e e s 

te au to ' s — de Verenigde S t a 
t e n — bij dit onde izoek de toon 
aangeef t Zo is er in de au tos t ad 
Det ro i t a a n de Wayne S t a t e Un i 
versi ty een speciaal b i o m e c h a 
nisch in s t i t uu t , ^ a t zich p r a k 
t isch al leen m e t ve rkee r songe
vallen bezighoudt . S inds een 
vier ta l j a r e n werkt er een t e a m 
van een twin t ig ta l w e t e n s c h a p s 
mensen a a n een onderzoek, 
waarbi j gebru ik g e m a a k t wordt 
van een u i te rs t luguber exper i 
m e n t • h e t au to -ongeva l in al 
zijn mogel i jkheden word t s teeds 
opnieuw geënsceneerd , waarb i j 
gebruik g e m a a k t wordt van 
ech t e l i jken Na ieder l abo ra to 
r i u m - * ongeval » g a a t he t liik d° 

sni j ta fe l op om onderzocht te 
worden door een ploeg genees 
he ren- spec ia l i s t en . 

To t voor kor t werden voor de r 
gelijke expe r imen ten s teeds 
t e s tpoppen gebru ik t S inds 1960 
liet bijvoorbeeld Da imle r -Benz 
in Dui t s l and rege lmat ig een wa
gen uit de serie tegen h i n d e r n i s 
sen r i jden of over de kop gaan 
F i l m k a m e r a s reg is t reerden dan 
nauwkeur ig , wa t er ju is t ge
schiedde t i j dens zo'n ongeval , 
de t e s tpoppen , die voorzien wa
ren van een ui tgebreide a p p a r a 
tuur , ve rschaf ten eveneens on
te lbare gegevens Deze in l i ch t in 
gen gaven s teeds weer a a n l e i 
d ing to t verbe ter ingen en v e r a n 

der ingen a a n de wagens Zo 
bouwden de Mercedes- inge-
n ieurs , beleerd door ongevalex-
p e n m e n t e n , een nieuw koets 
werk d a t bij een botsing welis
w a a r gemakke l i jke r plooit en 
vervormd wordt , doch d a t een 
groot deel van de bewegings
energ ie opslorpt . Ook a a n h e t 
w a g e n i n t e r i e u r werd heel wa t 
gewijzigd en tegenwoordig zor
gen p rak t i s ch alle k o n s t r u k t e u r s 
ervoor d a t de bed ien ingsknoppen 
ingebouwd zijn en da t scherpe 
k a n t e n m e t een s c h u i m r u b b e r -
l aag en over t rek bedek t worden 

Steeds meer ech te r s te lde 
m e n vast , d a t de me t t e s tpoppen 
opgedane e rva r ingen s lechts 
zeer f r a g m e n t a i r waren De 
eers te s t a p m de r i ch t ing van 
h e t onderzoek m e t mensel i jke 
s lachtoffers , was de reg i s t ra t i e 
van ech t e ongeval len . De Cor-
nee -un ive r s i t e i t in Buffalo (VS) 
gaf de toon a a n : een onde r 
zoeks team legde er een s t a t i s 
t iek a a n van 50 000 ongeval len, 
w a a r n a deze gegevens geschift 
en verwerkt werden. He t rezul -
t a a t was opz ienbarend : 33 t h. 
van alle ve rwondingen bij een 
ongeval worden veroorzaakt door 
h e t s tuurwie l en de s tuurzui l 23 
t .h door he t i n s t r u m e n t e n b o r d 
en 17 t h door h e t glas van de 
ru i t en . 

De Amer ikaanse au tomobie l -
n l jverhe id gaf d a a r o p a a n drie 
un ivers i t e i t en opdrach t , om deze 
gegevens langs b iomechan i sche 
weg te k o n t r o l e i e n , zo kwam h e t 
to t de lugubere p roefnemingen 
m e t bij t e s t a m e n t a fges tane l i
c h a m e n van over ledenen te De 
t ro i t Uit deze p roefnemingen 
vloeide al vrij spoedig een r e -
z u l t a a t voort, d a t m e n op geen 
enkele a n d e r e wi]ze h a d k u n n e n 
verkr i jgen : een nieuw type 
voorrui t , g e m a a k t m t glas van 
t o t a a l gewijzigde s t r u c t u u r 

Nog een beslui t d rong zich op 
bij deze tes ten : eigenlijk zou 
geen enkele automobil is t zonder 
vei l igheidsr iemen en zonder va l 
he lm in zijn wagen mogen zi t ten 
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SPORT IN DE RAND 

GROTE TOEKOMST VOOR 

MECHELSE BASKET ? 

De Mechelse basketball-ploeg Racing 
Mechelen wordt gestraft... omdat zij in 
de Europabeker optreedt! 

Inderdaad, de Maneblussers kregen 
als tege i stander Helsinki toegewezen 
en de 50» 0-km-lange trip naar het land 
van de meren kost enkele honderddui
zenden franken! 

De 2.500 toeschouwers die de wed
strijd tussen de Belgische en Finse 
landskampioenen in de Antwerpse Are
na bijwoonden, brachten natuurlijk niet 
de vereiste fondsen in de Mechelse 
klubkas, zodat de Racmgers diep in de 
beurs moesten tasten om de terugwed
strijd te bekostigen. 

Daar het N.I.L.O.S. slechts een toe
lage verleent van 20 % op het toelaat
baar verlies, boekte de groen-witte klub 
van voorzitter Edmond Marien een te
kort van 60.000 frank. 

Intussen schakelden de Mechelaars 
zonder al te veel moeilijkheden H K T 
Helsinki uit. 

I n de Scheldestad wierpen Steveniers-
Loridon - Michelet - Hillen - Loneski-
Hendrickx en Howell 116 punten bij 
elkaar, 40 meer dan de blonde Skandi-
naven. 

In de Finse hoofdstad lukten zij nog
maals 25 punten meer dan de lokale 
spelers... 

Een biezondere prestatie dus, maar 
toch dacht men er in Mechelen ernstig 
aan, forfait te geven indien het lot de 
klub in een Oost-Europese reeks zou 
indelen. 

Gelukkig kreeg Racing bij de trek
king te Munchen de « ideale » reeks, 
namelijk met Bekerhouder Real Ma
drid, Slavia Praag en het zeer te duch
ten Simmenthal Milaan. 

Hierdooi blijven niet alleen de finan-
tiële lasten voor de verplaatsingen tot 
het minimum beperkt, doch bovendien 
is de komst van deze knappe ploegen 
een waarborg voor echte rekordont-
vangsten. 

Na enkele weken van angstige span
ning is het firmament boven de Sint 
Romboutstoren weer helemaal opge
klaard... 

Echt een meevaller voor de Belgische 
basketballsport en voor de Mechelse 
Racingers misschien wel de definitieve 
start voor een Europese « carrière »1 

E E N S P O R T I E F G E B A A R 

Voor de Brusselse voetbalvereniging 
Crossing Molenbeek ziet de toekomst er 
(voorlopig) heel wat minder rooskleurig 
uit dan voor de basketters uit de Me
chelse Groentenhalle. 

T e n gevolge van een auto-ongeval 
verkeren thans vijf spelers van het eer
ste elftal van Crossing voor geruime tijd 
in de onmogelijkheid om te voetballen. 

Eén van hen, de pittige verdediger 
Jean Craps, zal waarschijnlijk nooit 
meer voetballen. 

Een bekkenbreuk en een schedel
breuk zal deze sportieve knaap een 
tijdlang aan het ziekbed kluisteren. 

He t ongeval gebeurde 's zondag-
avonds na de wedstrijd tegen Patro 
Eisden. De Brusselaars, sedert de aan
vang van de kompetitie onverwachte 
leiders van de Tweede Afdeling, keer
den welgezind van de Limburgse grens
gemeente terug huiswaarts. Een 0-3 zege 
had hun leidersplaats nog verstevigd. 
Rond tien uur gebruikten zij in het 
Brusselse nog een stevig avondmaal om 
vervolgens nog naar hun klublokaal te 
rijden voor het drinken van een laatste 
glaasje. 

Toen gebeurde het. Rond kwart over 
elf kwam het voertuig met de vijf voet

ballers in botsing met een tegenligger. 
De schok was verschrikkelijk. 

De kranten meldden reeds uitvoerig 
welke de aard der verwondingen was : 
het is onnodig daarop terug te komen. 

Twee feiten blijven echter toch nog 
het onderstrepen waard : in de eerste 
plaats natuurli jk het gebaar van SV 
Waregem, dat zich onmiddellijk bereid 
verklaarde de belangrijke ontmoeting 
Crossing - Waregem uit te stellen. 

Het was een spontane reaktie van de 
West-Vlamingen, die door Crossing-
voorzitter Fosset en de Molenbeekse 
fans met ontroering en door voetbal-
minnend Vlaanderen met fierheid werd 
vernomen; er blijkt toch nog zoiets te 
bestaan als sportmoraal. De Waregemse 
dirigenten konden van de situatie heb
ben gebruik gemaakt om het gehandi
capte Crossing te gaan kloppen en aan 
de leiding te komen in Tweede. 

Zij verkozen echter hun voornaamste 
konkurrenten in het titeldebat met ge
lijke wapens te laten aantreden! Daar
om : duim omhoog voor Waregem, dat 
is fair-play! 

Het lot is trouwens Waregem dank
baar geweest voor dit gebaar, want ver
leden zondag hielden ze de 2 pun ten 
thuis (1-5). 

DIE D R O M M E L S E S U P P O R T E R S 

Het tweede feit is dat van de spreek
woordelijke volksmond, die weer goed 

Racing Mechelen - Helsinki voor de Europabeker : 116 - 16. 
Op de foto : Howell van Racing Mechelen domineert de hele boel. 

gevuld was met « geruchten ». 
« Ze zullen zeker wel bedronken zijn 

geweest » en « Wat doen sportlui op 

dergelijk uur nog bui ten de huiskring » 
waren zinsneden die de dagen na het 
ongeval duizenden keren herhaald wer

den. Ze vervulden ons met wrevel, om
dat deze insinuaties ons wel degelijk 
misplaatst leken. 

Sportmakkers, die na een zware wed
strijd in eikaars gezelschap nog wat na-
bomen over h u n prestatie mag men 
niet vergelijken met ui tbundige suppor
ters, die bandeloos de overwinning van 
h u n kleuren vieren. 

Gewoonlijk zijn ze geen verwoede 
drinkers en dus dr inken ze rustig een 
paar glaasjes onder het vertellen van 
anekdotes uit hun loopbaan en andere 
dingen. 

Dit was waarschijnlijk ook het geval 
met deze voetballers, die echter door 
een ongelukkige speling van het lot 
werden verrast. 

Wij geloven niet dat zij dronken wa
ren en het is onze vaste overtuiging, 
dat sportbeoefenaars na h u n zondagse 
prestatie het volste recht hebben een 
paar glazen bier te gaan drinken. He t 
bevordert de onderlinge kameraadschap 
en kan onmogelijk het rendement van 
een getraind sportman schaden. 

De doorsnee-lezer zal zich waarschijn
lijk afvragen, waarom wij zolang stil
staan bij deze gebeurtenis, die met het 
eigenlijke sportgebeuren toch niets te 
maken heeft 

Maar dat is nu juist, wat wij in deze 
rubriek betrachten : af en toe ééns in 
de rand van de sport een kijkje nemeiu 

He t spijtig ongeval van deze voetbal
lers en het supportersgeklets dat er rond 
wordt geweven is daar een sprekend 
voorbeeld van. 

De supporter kijkt op naar de sport-
idolen, weeft lauwerkransen rond h u n 
hoofden en verheerlijkt h u n prestaties 
in kleurrijke bewoordingen. Maar hij 
kan het niet hebben dat zijn idolen de
zelfde gebreken hebben als hijzelf en 
zodra daar ook maar een vermoeden 
van bestaat, doen de wildste verhalen 
de ronde. 

He t is allemaal zéér menselijk, wat 
weeral niet beduidt dat wij daarom 
moeten meedoen. 

Wij wensen in di t geval slechts, da t 
de vijf ongelukkige jongens spoedig 
hersteld zullen zijn en... dat de (goed
menende) supporters h u n verbeelding 
een beetje zullen intomen! 

Cyriel Temmerman . 
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B O O M K W E K E R I J E N 
H. LAM BR E C H T S P.v.b.a. 

Dries 16, Beerzel (Antw.) 

Telefoon : 015/41198 

TUINAANLEG 
ONDERHOUD 

Bestuurder Jos Feyaerts 

Laan- en bosbomen, kanada's, sierdennen, rozen, 

sierstruiken, maasrotsen, alles voor de tuin. 

INTERNATIONALE 
BRIEFWISSELING 

stort 300 Fr. op PCR. 1021.41 
van ARDAEN Pierre, Torhout
steenweg, 233, Oostende. U ont
vangt gedurende één jaar ons 
maandblad met adressen voor 
BRIEFWISSELING, binnen- en 
buitenland. - PROEFNUMMER 
met méér dan 400 adressen tegen 
storting van 50 Fr. 

GELD VANAF 3 . 7 5 % 
Loontrekkenden tot 100.000 F ; zelf
standigen, landbouwers tot 500.000 F, 
Auto, grond, eigendom, tot 100 %. 
Krediet, geen voorschot nodig. 

20.000 = 36 X 642 
50.000 = 60 X 998 

100.000 = 60 X 1996 
100.000 = 120 X 1092 

Telef. • 03/35.98.85, tot 21 uur of schr. 
F.B. Bisschoppenhoflaan 69 te Deurne-
Antwerpen. — Ik kom thuis. 

ALLES VOOR UW TUIN 
Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
Ant-werpsesfeenweg 96-98, KonHch. Tel. 53.12.11 

VAN HEUKELOM 

Diepest.-aat 44 (tel : 32.44.30) 
ANTWERPEN 

Alle kwaiiteitsspeelgoed 
Spellen voor groot en kiein 

FALLER VOLLMER 
BARBIE POPPEN 
LEGO - MATADOR 

ENZ. ENZ. 
Steeds open tot 21 uur. 

Grole leus: 
GLAZEN en MONTUREN, 
Gntts voor ven^Btden^ 
Henleüingen ïn eigen werlliutb 

Walter ROLAND 
—• Gtfdiptomeerd Optielicr <M 
Kerlcsiradt, 58 -— Antwerpen 
(Ut «.v.b. op hel huisnummer 1} 

Ttlefoon: 35.86.62 
10 % lortmg op vertoon deitr. 

« ^ ^ * P.V B.A. 

Schrijf- reken- adress.- duplicator- boekhoudmachines 
OP EENVOUDIG VERZOEK DEMONSTREREN WIJ. BIJ U THUIS OF BUREEL 

met 10 verschillende merken 

Nieuw - Okkasie - Kontant - Krediet -

Prijzen vanaf 2.450 fr. met waarborg 

TEL. 4 5 . 8 0 . 6 7 A. Ullenslei 38, SCHOTEN 

HERSTELLINGEN 

ONDERHOUD J 

Vlamingen in Wallonië dit is de gelegenheid om uw kinderen hun moeder
taal niet te laten vergeten. 

Katholieke familie, woonachtig in kasteel, AANVAARDT STUDERENDEN DIE 
HUN TALENKENNIS WENSEN TE VERVOLMAKEN. 

— ü n e uur Nederlands en Frans per dag, 
— Paasvakantie - 3.4.66 tot 17.4.6b, 

Dagelijks 3 uren les + pension — Prijs 4.000 F, 
— Juh Augustus 

Dagelijks 3 uren les + pension — Prijs 6.500 F per maand 
— September 

Speciale sektie voor leerlingen die zich op hogere studies voor
bereiden - Prijs 6.5n0 F 

Voor inschrijvingen MEVROUW MAHIEUX Kasteel van Casteau, CASTEAÜ. 
Telefoon 065/283.47 

modern bandenbedrijf 
Wim De Ketelbutter 

in voorraad 

WINTERBANDEN met SPIKES 
OSBROEKSTRAAT 47 (Watertoren) 

AALST TEL 053/22063 

KREDIET EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP 
- F I N A N C I E R I N G E N 

- L E N I N G E N 

- H Y P O T E K E N Ie en 2e rang 

ian Van Rijswiicklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 

V E R Z E K E R I N G E N 
- L E V E N 
- A U T O 
- H U I S 
- I N B O E D E L 

VAN DER PAAL - VOORBRAECK EN C' 
Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
T E L E F O O N 03/37.54.38 
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... thuis brandde de kerstkaars ... 

HET BELANG VAN LIMBURG 

Op Vlaams gebied steeds hel tamste onder 
de tamme Vlamingen, reageert het nu toch 
ook. Nu in eigen vlees gesneden ivordt. Na 
Houthalen sluit de mijn van Zwartberg en 
dan...? Als zoenoffer voor Wallonië. 

Nu beseft men dat de nevennijverheid ont
breekt. Wordt het jonge Limburg veroor
deeld het pendelreservaat van West-Europa 
te worden? 

•( Het is onze harde plicht aan de rege-
rinj! te zegsen, dat gans Limburg zeer. zeer, 
zeer ontgoocheld is. De eerste echo's van 
deze teleurstelling zullen uzelf en uwe col
lega's heel zeker reeds bereikt hebben; we 
ziin verplicht te verduidelijken, dat het niet 
bij deze eerste oprisping van bitterheid zal 
blij\en, als de regering haar programma met 
betrekking tot Limburg spoedig niet funda
menteel herziet... 

...Het stemt de ganse bevolking van Lim
burg bitter, dat uw regering niet één woord 
gerept heeft over het heel biezonder pro
bleem, dat in Limburg geschapen wordt 
door de sluiting van twee der zeven mijn-
zetels. 

Men schijnt te Brussel niet te beseften, dat 
het hier gaat om een nijverheidssector, die 
38 procent van de mannelijke werknemers in 
de pro^incie Limburg beslaat, tegeno\er 
slechts 11 procent in Henegouwen en onge
veer 5 procent in het Luikse. 

Men schijnt niet te beseffen, dat in de 
Kempense mijnnijverheid nog steeds 60 pro
cent eigen landgenoten tewerkgesteld zijn, 
tegeno\er niet meer dan 20 procent in het 
zuiden. 

Men schijnt niet te beseffen dat in Lim
burg, ook als men het angstwekkend pro-
bleeni der mijnen op~zij laat. elk jaar onge
veer 4.000 nieuwe werkkrachten op de ar
beidsmarkt verschijnen, zodat wij parallel 
aan twee zorgwekkende problemen het 
hoofd moeten bieden : de demografische ex
pansie en de teleurgang der mijnnijverheid .» 

LIMBURGS VOLKSBLAD 

Dit Vlaams-nationaal weekblad legt de vin
ger in de wonde. Unitair België gebruikt 
voor de zoveelste tnaal het Vlaams geduld 
(en het Limburgse, dat onuitputtelijke) om 
de Walen koest te houden. 

el 

« Te Brus.sel wist men dus dat er kapita
len werden vermorst en dat er toekomstige 
werklozen werden geïmporteerd. Van geleide 
ekonomie gesproken! Welke beschamende 
verkwisting! Onze demokratie kan blijkbaar 
wel vooruitzien (men zag het) maar niet 
handelen. Het is alsof onze politieke struk-
turen de kracht missen om preventieve ge
neeskunde toe te passen. Er moet een epide
mie losbreken eer men begrijpt. Er moeten 
eerst slachtoffers vallen. 

Limburg is slachtoffer. 
Limburg heeft het droeve voorrecht bij dit 

jaareinde in het brandpunt van slecht nieuws 
te staan. Zwartberg volgt de zwarte reeks 
miinsluitingen. 

Wij weten dat deze maatregel als diskri-
minatorisch moet bestempeld worden. Niet 
dat wij ontkennen dat er een steenkolenpro-
bieem zou bestaan, maar wat wij niet aan
nemen is dat onze Kempische mijnen .ge
sloten worden om de Walen te behagen. En 
dit is wat er geschiedt D 

DE STANDAARD 

Houdt (nog) stand tn de zaak Leuven, 
waar ze flink is geweest tot nog toe. De geit 
en kool-sparende verklaring van de bisschop
pen bevriest het vertrouiven van vele post
conciliaire leken. 

« Nd een concilie, waarin zo vaak werd 
verwezen naar de volwassenheid van de le
ken, gaat het toch niet langer op die leken 
uil te sluiten uit de directieorganen. Maar 
zal de onbekende commissie ook een dekle-
rikalizering, zoals b.v te Nijmegen, durven 
voorstellen? Voor een zo groot onderwljs-
bedrijf in volle expansie, waar elke beslis
sing nog steeds door één man wordt geno
men, is dat eenvoudig een kwestie van ver
dere leefbaarheid. Op gelijk welk vlak kan 
de katholieke universiteit trouwens niet lan
ger buiten een duidelijke optie. 

Door ten slotte de deur op een kier te la
ten voor alle mogelijkheden bevriest de ver
klaring van het episcopaat niet slechts elke 
ernstige planning, maa r bij de Vlamingen 
ook nog het vertrouwen. En dat hadden wij 
liever anders gezien. » 

'T PALLIETERKE 

Windt er geen doekjes rond. Het wordt 
voor de kerk in Vlaanderen aarts-bis-domme-
lijk, het Belgique de Papa te blijven nahin-
ken. 

« Er wordt veel gewauweld over het 
Vlaamse extremisme en iedereen weet wat 
zij die deze term als een schimpwoord han
teren, willen zeggen. Er bestaat echter ook 
een Belgisch extremisme waarvan het epis-
kopaat en in het biezonder de titularis van 
het bisdom Mechelen-Brussel, de altijd door
luchtige maa r niet altijd verlichte vaandel
drager is. Het episkopaat heeft door zijn 
stille en openbare Invloed bereikt dat Leu
ven een uitzondering werd op de logika van 
de taalwet. Het heeft door de oprichting 
van een nieuw tweetalig bisdom en de wei
gering de werkelijke bestuurslndeling te laten 
samenvallen met de taalgrens zich vastge
klampt aan achterhaalde begrippen. 

Het wil nu door de aanleg van 'n univer
sitaire korrldor Leuven-Waver-Brussel, ach
teruit blijven op de klok. De overige bis
schoppelijke opvattingen over de universiteit 
als prlvébezlt, maar in feite betaald door le
dereen, blijven in dezelfde stijl der genitie
ven. Kortom, de kerkelijke overheid geeft de 
indruk op vele gebieden een politiek te voe
ren, meer nog te belichamen die indruist 
tegen de tijd en tegen de belangen van het 
Vlaamse volk. » 

DE GAZET 

Mon Derine geraakt niet uitgepraat over 
zijn CVP-kongres. En zeg niet dat ze zich 
laten beïnvloeden door de Volksunie. Geen 
sprake vani 

Spijtig Professor dat er in Vlaanderen en
kele mensen papier bijhouden. 

Zelfs met uw roep om meer autonomie in 
de CVP, waarvan gij op 19-11-65 de nood
zaak onderstreepte met de afdreiging : a in
dien in de toekomst de Vlaamse CVP nnet 
enige kans op sukses de opgang van de 
Volksunie wil indijken » (zie De Standaard). 

« Met reden heeft volksvertegenwoordiger 
Van Mecehlen geschreven dat de Vlaamse 
CVP in staat zal zijn om een autentlek 
Vlaams gezicht te vertonen. Het is voldoen
de sommige franstalige kranten, die de 
Vlaamse verzuchtingen steeds hebben be
streden, te lezen om te beseffen dat wij te 
Luik een goede beurt hebben gemaakt. Het 
tandengeknars klinkt door elk artikel. 

Om de autonomie te bestrijden en zo mo
gelijk te dlskredlteren worden twee argu
menten uitgespeeld : 1) wij zouden de Volks
unie achtemalopen; 2) met de eenheid van 
de partij en van het land wordt geen reke
ning gehouden. Ons antwoord kan kort 
zijn. 

W a t de VU voorstaat, moet ons niet beïn-
bloeden. Dat zou een politiek van opbod 
zonder einde worden. » 

DE NIEUWE DAG 

Dit weekblad titelt a Prof. Van Mechelen 
in zijn hemd n. De man die tegen alle poli
tiek fatsoen als CVP-volksvertegenwoordiger 
voorzitter blijft van de zogezegde ontpartij-
dige Bond der Grote Gezinnen, schoot de 
grote gezinnen in de rug door een zeer re
delijk voorstel van de Volksunie te verwer
pen bij de stemming in de kamer. Maar ja, 
de gezinszorg zal niet onder het gebied van 
de fameuse autonomie van de Vlaamse CVP 
vallen. Spijtig voor vlotte Frans en zijn ver
klaringen in het Volk. 

« Bij de bespreking van de financiële po
litiek van de regering diende de Volksunle-
fraktie een amendement in om de belas
tingsdruk op de grote gezinnen te vermin
deren. Het amendement werd door de meer
derheidspartijen natuurlijk verworpen. Prof. 
Frans van Meehelen, CVP-volksvertegen
woordiger en voorzitter van de Bond der 
Grote en Jonge Gezinnen deed zich hierbij 
zeer speciaal opmerken door zich bij de 
stemming te onthouden. Hij vond het amen
dement « heel sympatlek » maa r kon het 
niet goedkeuren « om politieke redenen »... 

Vlaamse ouders die dachten dat zij nu 
<r eindelijk » een verdediger van de kroost
rijke gezinnen in het parlement hadden, 
zijn nu weer van een illusie verlost. » 

DE NIEUWE GIDS 

Rik Vermeire, oud-nationaal-sekretaris van 
de CVP doet het nu eens uit de doeken. 
Waarom veranderde men de statuten van de 
CVP? 

Eenvoudig omwrilie van een ruzie op het 
sekretariaat. En Rik daagt zelfs de bonzen 
uit om het tegendeel te bewijzen. 

« Deze statutaire beschikkingen vinden 
hun oorsprong in het gewrlemel van een 
paar parti jambtenaren die reeds jaren de 
oprichting van autonome secretariaten na
streven — iets wat het Nationaal Comité 
zelfs niet schijnt te weten — en dit hoege
naamd niet om beter te beantwoorden aan 
de Vlaainse of Waalse noden. 

Het is niet zonder aarzeling noch zonder 
nadenken dat ik dit schrijf. 

Indien men meent een partij te moeten 
splitsen om aan een echte problematiek te 
beantwoorden, waarom het dan niet doen? 
Een splitsing op min of meer korte termijn 
doorvoeren, op een nonchalante wijze en op 
grond van een valse problematiek, nl. de 
spanningen op een partij-secretariaat, is iets 
dat moet betreurd worden. Het is een ge
brek aan grootheid. 

Het zou mij ten zeerste verheugen moes
ten gezaghebbende partijleiders willen be
wijzen dat Ik mij vergis. » 

VOLKSGAZET 

W a a r zelfs de Nieuwe Gids, moniteur van 
de CVP, toegeeft dat de VU-betoging in de 
Voerstreek rustig zou verlopen zijn, zonder 
de provokatie van Luiksgezinden aan de 
kerk te *s Gravenvoeren, daar verbreekt 
Volksgazet voor de zoveelste maal de 
Vlaamse solidariteit. 

Op een leugenachtige manier zelfs, met 
te insinueren dat de Vlamingen de ruiten 
van de Vlaamse schoolbus zelf uitwierpen. 
Zo kruiperig kan een Vlaams partijblad 
worden om zijn Waalse partijgenoten met 
hun Voerkompleks in het gevlei te blijven. 

<t Men kan natuurlijk de grenzen van de 
Voer niet afgrendelen in de veronderstelling 
dat de herrieschoppers van de Volksunie zou
den kunnen komen. 

Dat zou hen trouwens nog meer aanlok
ken. 

Maar blijkbaar hebben die heren de moed 
niet om eens ergens te betogen waar ande
ren hun man ook kunnen staan. 

Verleden week werd Inderdaad een stom
miteit van belang begaan door het uitwer
pen van de ruiten van de autobus die de 
kinderen naar de Vlaamse school te Tonge
ren b reng t 

Met deze betoging van nu en het sneuve
len van die enkele ruiten zullen de Luiks
gezinden weer hun beurt afwachten. Dan 
zullen de Volksuniemannen weer terug re
vanche nemen en zo zal het blijven duren. 
Van de kant van Luik zijn er senator Bal-
tus (CVP) en enkele anderen die hun zetel 
in gevaar zien die blijven ijveren voor « te
rug naar Luik ». Zij die voor Limburg zijn 
Ijveren natuurlijk voor het behoud van het 
huidige regime. » 

DE RODE VAAN 

Zit met het probleem van de Voer dik ver
veeld, vanuit de rode intemationale-opvat-
ting. Hun voorstel van a volksraadpleging » 
lijkt ook verdacht veel op een toegeven aan 
de Waalse kommunisten. 

Waarom dan ook geen volksraadpleging in 
Oost-Duitsland? Dat zou wellicht de onder
houdskosten van de < muur der schande > 
overbodig maken. 

« Nu er eindelijk een schijn van een kans 
op een Waals-Vlaams gesprek begou te ko

men, kregen we de Voerstreek tussen de 
benen gegooid. Loopt de VU met haar mil», 
tanten zondag op zondag de streek af op 
zoek naar een vechtpartij. Zorgt een Wallln-
gantische ezel als een Baltus er voor (de 
man is godbetert burgemeester van Aubel, 
en CVP-senator op de koop toe), dat hij 
een pak slaag krijgt, en dan met zijn bont
en-blauwe faccie voor martleaar kan gaan 
spelen. 

Alsof er In dit land niets beters, niets ern-
stigers kan gedaan worden! 

Want waar staan -we nu? De vastlegglng-
per-opbod van de taalgrens heeft in Wallo
nië het sombere vermoeden gewekt dat nien 
in de zak gezet was. De Sécillonse en Baltur 
slaanse kramerijen die daar op volgden, d e 
verbijsterende dingen die nadien aan weers
zijden van de taalgrens over de VoerstreeK 
werden verteld, hebben belde partijen tegen
over elkaar in de onmogelijkste pozltie ge
bracht : in de pozltie van die twee woedende 
bokken, op dat smalle éénmansbruggetje 
waar geen van de twee voor de ander wil 
wijken. De zaak zit nu zo, dat in de huidige 
atmosfeer geen van de twee nog kan toege
ven, of hij lijdt een nederlaag, of hij verliest 
het ge//uht. Vandaag is het Vlaams-Waalse 
gesprek gestrand, vantl iag krijgt men zelfs 
in een Vlaams of Waals gfsprek — ook on
der demokraten ' — te horen : Wat denkt 
ge van de Voerkwest-e ' Eerst daarop ant
woorden, voor we verder praten!... 

Onze oplossing? W e zien twee etappen. 
Ten eerste : laat de gemoederen aan weers
zijden eerst tot bedaren komen, laat de nuch
terheid weerkeren. Ten tweede : vraag dan 
aan de mensen van de Voerstreek zelve 
wat zij willen... » 

DE SCHELDE 

In het blad van de < mannekens > van 
Antwerpen krijgen we een opsomming van 
de Waalse terreur in de Voerstreek. Een 
volle bladzijde feiten, onvolledig dan nog. 
W e denken hier aan de gerechtelijke inti
midatie op veearts Nyssen. Afdreiging, da l 
is het wapen. En dan « volksraadplegingen > 
houden, zoals de Rode Vaan voorstelt. 

« Een handelaar, welke zijn zoon naar 
een nederlandstallge school liet gaan, kreeg 
het bezoek van enige franskiljons. Indien 
hij wenste dat de franstaligen nog bij hem 
kochten, dan moest hij zijn zoon onmiddel
lijk naar een franstalige school laten gaan. 
Zoniet : geen franstalige school, geen Fran
se centen. 

Hetzelfde gebeurde bij een ander hande
laar. Deze wou zijn zoon hoger middelbaar 
onderwijs laten volgen in een nederlands
tallge school te Tongeren, gezien er in de 
Voerstreek zelf geen gelijkaardige school 
bestaat. Hij kon eveneens kiezen : ofwel zijn 
zoon middelbare studies laten volgen te Vise, 
in een franstalige school, ofwel geen frans-
tallg kllënteel meer. Het resultaat is da t 
beide jongens naar een franstalige school 
gaan. » 

Walter Luyten. 

D O R T M U N D E R 
T h i e r b r a u h o f I 
te Leuven. 

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkest. 
Stemming - plezier. 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds beste keuken, 
niet duur. 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder ingericht voor 
groepsreizen scholen enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

prima koud buffet. 
Open dag en nacht. 
Zalen voor vergaderingen, 
enz. 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoonste bierkelder 
van het land. 

Niet vergeten dat men in 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt met ' '" 2 Hertjes. 

DORl THIERBRAUHOF III 
langs autosnelweg Antvrer-
pen-Aken, Tessenderlo. 

DORT THIERBRAUHOF IV 
'Autosnelweg Aalst, 

Café-r.est. (1000 pi.) 
Ruime parkeergelegenheid. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
Het vernieuwd arrondissementeel 

bestuur begint zijn werking met 
een reusachtige abonnementenslag. 
S tar t op 15.1.1966. Einde : 15.4.1966. 

Ook de afdelingen die traag star
ten krijgen de kans hun volle maa t 
te geven. 

Alle afdelingen van het arrondis-
•ement moeten vanaf nu de nodige 
maatregelen nemen opdat deze 
abonnementenslag een geweldig 
sukses zou worden. 

O p de vergadering van 7 januari 
e.k. zal de arrondissementsraad nog 
een vakante plaats voor gecoöp
teerd raadslid moeten aanduiden. 
Eventuele kandidaturen moeten 
schriftelijk worden ingezonden bij 
de arrondissementele voorzitter de 
heer Frickel, Frilinglei iOl, Bras-
schaat, en zulks voor 5 januari. 

Antwerpen-Stad 
Werftoclit met luidsprekerauto 

van de hele afdeling in Antwerpen-
Oost op zondag 16 januari 1966. 

Samenkomst voor café « Trans
vaal », hoek Draakstraat en Draak-
plaats. Vertrek stipt om 10 uur ÏO. 

De medewerkers van Antwerpen-
Noord komen samen om kwart 
voor tien in Café Tijl, St-Jansplein 
22. Zij worden per auto naar Ant-
werpen-Oost gebracht. De propa
gandisten van Antwerpen-Centrum 
en van Linkeroever op hetzelfde 
uur in Café Tyrol, Nationalestraat 
22. 

Vooral bij mooi weer verwach
ten wij talrijke zondagwandelaars 
om onze kolporteurs moreel te 
steunen door hun massale aanwe-
ligheid. 

Borgerhout 

verwacht het bestuur van alle le
den, dat ze niet aDeen aanwezig 
zullen zijn, m a a r dat ze allen een 
nieuw lid meebrengen. 

Aan al onze leden en sympati-
santen wensen wij een gelukkig 
en voorspoedig nieuwjaar, dat het 
jaar 1966 ons steeds nader mag 
brengen bij ons aller ideaal. 

Onze maandelijkse vergadering 
heeft plaats vrijdag 14 januari 1966 
te 20 uur 30 in ons lokaal « Nieu
we Carnet », Carnotstraat 60. te 
Antwerpen. 

Als' inzet van het nieuwe jaar 

Borsbeek 
Onder voorzitterschap van volks

vertegenwoordiger Mattheyssens 
werd op 8 december te Borsbeek 
volgend nieuw bestuur verkozen ; 

Voorzitter en arr. afgevaardig
de : Jos van Mol; sekretaris : Jos 
Peustjens; penningmeester : Ido 
Dries; verantwoordelijke voor orga
nisatie : Frans van Looveren; 
verantwoordelijke voor propagan
da : Frans Neyens. 
BAL 

Iedereen uit het Antwerpse 
wordt verwacht op het Optimisten
bal van de Vlaamse Vriendenkring 
Borsbeek op zaterdag 22 januari 
in de zaal Rivièra, Jos Reusens-
lei, te Borsbeek. 

Orkest : The Moonglowers. 
Start : 20 uur. 

Klein Brabant 
Zaterdag 22 januari de derde tra

ditionele wafelenbak te Marieker
ke. 

Ieder jaar is dit een gelegenheid 
tot verbroedering voor onze leden. 

De verkozenen van de Volksunie 
in ons arrondissement beloofden 
aanwezig te zijn. Hou nu reeds de
ze datum vrij, want de wafels zijn 
steeds best. 

Lier 
Zaterdag 8 januari richt de afde-' 

ling Lier haa r Driekoningenfeest 
in voor de kinderen van onze le
den. Het feest (film, pannekoeken, 
geschenken) vindt plaats om 15 uur 
in feestzaal De Hoorn, Koning Al-
bertstraat. Alle kinderen van 3 tot 
en met 12 jaar mogen deelnemen. 

Alle leden hebben uitnodigingen 
ontvangen die zij bij inschrijving 
in de bijgevoegde omslag moeten 

Sociaal dienstbetoon 
STUDIEBEURZEN VOOR 
SECUNDAIRE STUDIËN 

Aanvragen tot het verkrijgen van 
een studiebeurs, schooljaar 1966-67, 
zijn te richten tot de Gouverneur 
van de Provincie, waar de kandi
daa t zijn wettelijke woonplaats 
heeft. Aanvragen moeten uiterlijk 
tegen 15 januari 1966 toekomen. 
De kandidaat die zijn wettelijke 
woonplaats te Antwerpen, Brussel, 
Gent of Schaarbeek heeft, moet 
evenwel eerst een formulier aan
vragen bij de burgemeester van 
zijn gemeente. 

De aanvragen om een studie-, 

beurs dienen te vermelden : naam, 
voornaam en volledig adres van de 
aanvrager (vader, moeder, voogd...) 
en van de kandidaat, de studiën 
die tijdens het schooljaar 1966-67 
door de kandidaat zullen gevolgd 
worden (vb. 6de moderne, 6de 
grieks-latijns, enz.). 

De studenten die in het school
jaar 1965-66 een studiebeurs voor 
secundaire studiën hebben geno
ten, moeten, indien zij hun beurs 
voor het schooljaar 1966-67 wensen 
te hernieuwen, voorlopig geen en
kele formaliteit vervullen. De no
dige formulieren voor hernieuwing 
worden ambtshalve aan de ouders 
of de voogd toegezonden. 

AAN ALLE VLAAMSE MUZIKANTEN 
De noodzakelijkheid van een eigen Volksunie-muziekkorps 

wordt door niemand meer betwist. Het geestdriftig onthaal zo
wel van de leden, sympatizanten als de belangstelling van de 
buitenstaanders hebben dit ten overvloede bewezen. 

De onlangs gestichte V.U.-harmonie en de muziekkapel van 
de V.U.M, hadden reeds de gelegenheid bij verschillende mani
festaties op te treden. Al onze afdelingen verwachten hun 
komst en hun medewerking, daar zij tenvoUe bewust zijn van 
de propagandistische waarde van muziek en zang. 

Inmiddels werd de prachtige V.U.-marsch op punt gezet en 
zal ter gelegenheid van alle bijeenkomsten en feesten bekend 
gemaakt en aangeleerd worden. 

Alhoewel enkel gestart met hulpmiddelen en veel goede 
wil is de organizatie in zulke mate verbeterd, dat ons muziek
korps reeds enkele maanden na zijn oprichting een prachtige 
indruk geefL 

Dit alles is nog maar een begin. De kaders dienen aange 
vuld, wil aan alle aanvragen kunnen voldaan worden of ge 
lijktijdig op verschillende plaatsen opgetreden. Daarom herhalen 
wij onze oproep aan alle Vlaamse muzikanten en doen een 
dringend beroep op hun daadwerkelijke medewerking. Zij wor 
den dringend verzocht hun naam en adres op te geven. Vooi 
instrumenten en eventuele verdere opleiding wordt gezorgd. 

De herhalingen hebben plaats alle donderdagen te 20 uui 
in het lokaal « Peter Benoit », Frankrijklei 8, te Antwerpen. Alle 
belangstellenden worden hierop verwacht. Ter plaatse zullen 
hun alle nuttige inlichtingen verstrekt worden. Zij zullen zich 
tevens kunnen overtuigen van de kameraadschappelijke geest 
die tussen de muzikanten gegroeid is. 

Verdere inlichtingen kunnen verkregen worden bij : 
Dr Roosens R., algemeen voorzitter, Markgravelei 28, Ant

werpen, tel. 37.01.37. 
Mr Rosci J., voorzitter, Rudolfstraat 56, Antwerpen, tel. 

37.75.97. 
Mr Ceuppens B., onder-voorzitter, Belgiëlei 202, Antwerpen. 
Mr Ferir O., onder-voorzitter, Uitbreidingsstraat 568, Ber-

chem. 
Mr Moorkens Th., sekretaris, Edward Arsenstraat 129, 

Mortsel. 
Mr Carton F., penningmeester, Dieseghemlei 38, Mortsel. 
Provinciaal sekretariaat. Grote Steenweg 165, Berchem. 
Provinciaal propagandakomitee, J. Van Rij.swijcklaan 162, 

Antwerpen. 

terugsturen. Zo spoedig mogelijk 
a.u.b. 

Turnhout 
Wij nodigen alle vrienden van 

de Volksunie uit om samen een 
gezellige avond door te brengen 
in het Lindenhof, St. Antonius-
straat. Turnhout, op 15-1-1966 te 21 
uur. 

Deelname in de onkosten : 50 
fr. per persoon. Gelieve voor 6-1-
1966 uw deelname toe te zeggen 
op onderstaand adres : Beaufays, 
C. Beersniansstraat 16, Turnhou t 
Tel. 444.89. 

BRABANT 

Liedekerke 
Op 20.11.65 werd er overgegaan 

tot de verkiezing van een nieuw 
afdelingsbestuur, in tegenwoordig
heid van de Heer Van Malderen, 
Arr. Voorzitter. 

Overijse 
Het bestuur maakt langs deze 

weg zijn beste wensen over voor 
het nieuwe jaar. En zet verder zijn 
leden aan, hun steentje bij te dra
gen tot de leden- en abonnemen
tenslag. 

W e hebben als jonge afdeling, 
de taak onze partij haar volwaar
dig bestaan te helf)en verzekeren. 

LIMBURG 

Eigenbilzen 
Zaterdag 8 januari om 20 uur 

wordt te Eigenbilzen café « De 
Kraan », Bougstraat, een grote 
volksvergadering ingericht. Naast 
Jaak Cuppens, provinciaal vrijge
stelde, en dr. E. Raskin, zal het 
woord gevoerd worden door Toon 
Van Overstraeten, hoofdredacteur 
van « Wij » en algemeen propagan
daleider. Alle Vlaamse nationalis
ten van Eigenbilzen en omgeving 
worden hartelijk uitgenodigd. 

Tongeren - Maaseik 
De organisatorische uitbouw van 

de Volksunie in het zuiden van het 
arrondissement Tongeren - Maas
eik gaat onvermoeid verder. Bin
nen zeer korte tijd zullen in dit 

gebied ruim 10 afdelingen statu
tair tot stand komen. 

Zichen-Zussen-Bolder 
Donderdag 23 december ging in 

café c Leopold » te Zichen-Zussen-
Bolder een Volksunievergadering 
door. De zaal zat meer dan vol. 

Na een inleidend woord door 
.Taak Cuppens, provinciaal vrijge
stelde, nam dr. E. Raskin het 
woord. Deze handelde over de on
verantwoorde steenkolenpolitiek 
der jongste regeringen en eiste dat 
er een einde zou gesteld worden 
aan de systematische bevoorrech
ting van Wallonië. 

De hoofdbrok van de avond was 
de redevoering van senator Wim 
Jorissen. Gedurende meer dan een 
uur nam hij de anti-Vlaamse poli
tiek van de drie traditionele par
tijen ongenadig op de korrel. Zijn 
besluit luidde dat alléén een ver
sterkte Voklsunie aan dit volksver-
laad een einde kan stellen. 

OOST-VLAANDEREN 

Gent 
LEDENVERGADERING 

Alle simpatisanetn en leden van 
de Volksuniejongeren (16-30 jaar) 
worden verwacht op de ledenver
gadering, die plaats vindt op zater
dag 8 januari 66 om 15 uur (stipt) 
in het Vlaams huis Roeland, Korte 
Kruisstraat 3, Gent. 

O p het programma staat o.a. de 
bespreking van onze werking in 
1966. 

WEST-VLAANDEREN 

St Kruis 
Het voltallige bestuur kwam op 

17 dec. bijeen. Voorzitter O. Dom-
brecht gaf een overzicht van het 
voorbije jaar. 1965 is voor de par
tij zeer gunstig geweest. Het voor
naamste winstpunt op langere ter
mijn zal het doorbreken van de fe
deralistische gedachte blijken te 
zijn. (Zie de gebeurtenissen te Leu
ven en op de partijkongressen.) 

Ook op plaatselij'k vlak werd 
grote vooruitgang geboekt. Het 
aantal leden is verdubbeld. De 
Volksunie is algemeen aanvaard 
op de gemeente. W e worden uit
genodigd op alle openbare mani
festaties. De uitgave van het 

Vraag onze luxe- fo lder b i j de algemene ver tegenwoordiger RADELCO 

Anhverpen ; Itallëlel 179 — Brussel : Lambermonlaan 74 — Gent : On-

dorbergen 39 — Roeselare-Rumbeke : Albertstraaf 1. 

rnaandblad cc Vrij en Vrank » is 
hieraan zeker niet vreemd. Beslo
ten werd, de oplage van het tijd
schrift te verhogen van 3(100 op 
3Ó0O ex. Ook de gemeenten Dam
me en Moerkerke zullen in 1966 
bediend worden. Een brief met 
dankbetuigingen en verzoek tot 
verdere publlciteltsmedewerking 
zal naar de adverteerders gestuurd 
worden. ' 

De betaling van 200 fr. aan de 
gemeente om Inzage te krijgen van 
de bevolkingsregisters werd gun
stig geadviseerd. We zullen nuttig 
gebruik maken van deze adressen. 

De straataktie 15 miljard zal 
plaats hebben op het ogenblik dat 
tt Vrij en Vrank » verschijnt. Het 
hoofdartikel van dit nummer is 
eveneens 15 miljard (nieuwe belas
tingen). 

ledere 4de vrijdag van de maand 
zal volksvert. P. Leys zitdag hou
den op St-Kruis. Eerste zitdag dus 
op 28 jan. 1966 in ons lokaal. Op 
dezelfde datum komt ook het be
stuur opnieuw bijeen. Alle leden 
w elkom. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
11.00 : H. Mis — 15.00 : Voor boer 
en tuinder — 15.30 : De Fllntstones 
{114e afl.) — 15.55 : Jeroom en 
Benzamlen — 16 50 : De kinderen 
van de Zoutkreek. 11e afl. : Pelle 
tegen de vos — 18.30 : Klein, klein 
kleutertje — 18.50 : Drie mussen 
en een heel kleintje — 19.65 : 
Weerbericht — 20.00 : TV-nleuws 
— 20.15 : Sportweekend — 20.40 : 
Klein, scherm, grote film : Moby 
Dick, film van John Huston, met 
Gregory Peck, Richard Basehart en 
Leo Genn — 2210 : Jazzprlsma : 
Jazz-Bllzen 1965 (III) — 22.35 : 
TV-nleuws. 

M A & N D A G 
16.00 : De kinderen Van de Zout-
kreek. 12e afl. : Het huisje in ge-
vaa ' 16 25 : Een leeuw In huis. 
Tsjechische avonturenfilm voor de 
jeugd — 19.00 : Zandmannetje — 
19.05 : Teletaalles : Engels. 14e les: 
De muls — 19.20 : Internationaal 
leugdmagazlne — 19.30 : De Flint-
stones. 115e afl. : Het spookkasteel 
— 19.55 : De Weerman — 20.00 : 
TV-nleuwa — 20 30 : De knecht van 
twee meesters, blijspel door Carlo 
Goldonl — 22.66 : TV-nieuws. 

D I N S D A G 
16 30 : De kinderen van de Zout-
kreek. 13e en laatste afl. : Melker 
heeft geluk — 16.55 : Iedereen helpt 
Kim, avonturenfilm voor de jeugd 
— 19.00 : Zandmannetje — 1905 : 
Filmmuseum van de schaterlach. 
Agent Jones — 19.20 : Tienerklan-
jjen — 19.55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19.59 : Weerbericht 
— 20.00 : TV-nieuws — 20 25 : 
Slechte tijd voor sergeanten, nieuw 
tv-feuilleton met Sammy Jackson 
en Harry Hichox. Ie afl : Will 
wordt soldaat _ 20 50 : Het jaar 
1965 in beeld — 22.00 : Gastpro-
gramma. De socialistische gedachte 
en actie — 22.30 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
17.00 : Televlsum — 19 00 : Zand
mannetje — 19.05 : Het geheim 
van de verlaten mijn, Ie afl. : De 
geheime agent — 1920 : De avon
turen van Popeye — 19 28 : Te voet 
door Vlaanderen. Vandaag : Moer-
beke, Sint-Niklaas en Kallo — 19.55: 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : ' t Is maar een woord — 
21.00 : Speelfilm : Als twee druppels 
water, een film van Fons Radema
kers, naar de roman « De donkere 
kamer van Damocles », met Lex 
Schoorel, Mia Goossens en Jos 
Gevers — 22.50 : TV-nleuws 

D O N D E R D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19 04 • De 
wereld is klein. Zuid-Oost-Azië — 
19 30 : Wereldbeker Voetbal. Recht
streekse reportage van de lotii" 
Londen — 20 00 : TV-nleuws — 
20.25 : Jeroom en Benzamien — 
21 30 : Première — 21 55 : Penelope 
— 22 25 : TV-nieuws 

V R I J D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19 05 t 
Teletaalles : Engels. Herhaling van 
de 14e les • De muis {The mouse) 
— 19 20 : Tienerklanken — 19 45 : 
Zoeklicht '— 19 55 : De Weerman 
— 20 00 : TV-nieuws — 20.25 : Julie 
Andrews Show — 21 15 : Het Con
cilie. Gesprek naar aanleiding van 
Vaticanum II — 22.00 : TV-nieuws 
— 22.05 : Jeugd in onze tijd. Cana
da : Een kat in de zak 

Z A T E R D A G 
17 00 : Schooltelevisie — 18 55 t 
Zandmannetje — 19 00 : Luceat, 
katholiek-godsdienstige uitzendmft 

19 30 : Op zoek naar de bronnen 
van de Nijl — 19 55 : Hier spreekt 
men Nederlanrls — 19.59 : Weerbe
richt — 20 00 : TV-nieuws — 2' 
Interland - 21 55 • Echo — 22 25 : 
De man van ü N C L E-, een nieu%vo 
reeks tv-speellilms Ie afl : Hel 
geheime gas — 23.15 : TV-nleuws 



22 — WIJ 

bewegi 

ANTWERPEN 

Antwerpen 
O p 29 januari 1965 om 20 uur, 

jzaal Palladium, Offerandestraat, 
5de winterfeest van « Onze Vrien-
Qenkring », Broederband afd. Ant-
yverpen. 

O p dit eerste lustrumfeest nodi
gen we alle Vlaams Nationalisten 
uit om met ons te komen verbroe
deren. 

« De Uiltjes » onder leiding van 
Ml' en Mevr. Vervloet zorgen voor 
dans, zang en spel. Het damesor
kest « De Weense Meisjes » bren
gen wienerwalsen en wienerstem-
ming. Amedee Verbruggen houdt 
d e feestrede over «Kameraadschap 
onder alle N'laams Nationalisten, 
gowel de ouderen als de jongeren». 

Tussenkomst in de onkosten 30 
fr. We verwachten al onze vrien
den en zeer vele jongeren. 

Borgerhout 
Men verzoekt ons mede te de

len : 
O p 12 april zal het 20 jaar gele

den zijn dat dr. Borms is gestor
ven. Te dier gelegenheid wordt de 
jaarlijkse herdenking uitgebreid 
tot een nationale gebeurtenis. 

Deze herdenking vindt plaats op 
icondag 17 april 1966, met een 
voor- en een namiddagprogram
ma, te Antwerpen-Merkseni. 

Er woriit gevraagd aan de per
sonen die in de gelegenheid zijn 
lokale propaganda te voeren, steun-
kaarten (10 fr.) te verkopen, geza
menlijke reis naar Antwerpen te 
(Organiseren, aanplakbrie\en te ver
spreiden, zich in verbinding te 
Stellen met het sekretariaat, H. 
Baekelinans, Karel Van den Oe-
Terstraat 5, Borgerhout. 

Haüe 
M'ie helpt mee? Gans N'laande-

fen in het teken van de leeuw : op 
11.7.1966 gans Vlaanderen van de 
Noordzee tot de Maas. 

Aktie .300.000 leuwen. 
Vraag dadelijk per briefkaart of 

'telefonisch inlichtingen L. Verhoe-
jren, Liefkenshoek 23, Halle. Tel. 
03-79.01.24. 

Lier 
Alle bestuurs- en kaderleden 

s a n het arr. Mechelen worden 
reeds verzocht zaterdag 15 januari 
vrij te houden voor de eerste gro
te kaderdag na de verkiezingen. 
Naast een uiteenzetting van Ed. 
Bouwens over de uitslagen in de 
kantons, horen we volksvert. Baby
ion o\er de doorbraakwerking in 

Hoofd redak teu r : 
T . van Overs t r ae ten . 

Redak t i e sek re t a r i s : 
S. de Lie. 

Alle br iefwisse l ing voor 
redak t ie n a a r : 
Rota typ , Sylv. Dupuisl . , 
110 Brus. 7. - Tel . 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnie r l . 82 
Brussel 1. - Tel . : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van blad op di t 
ad res . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F . 
Halfjaarli jks : 160 F . 
Dr iemaandel i jks : 90 F . 

Abonnement bu i ten land : 
450 F . 

S t e u n a b o n n e m e n t ; 750 F . 
( m i n i m u m ) . 

Losse nummers : 8 F . 
Alle s tor t ingen voor het 
blad op pos t r eken ing : 
1476.97, Volksunie Brus. I 

Veran tw. uilg. Mr F . Van 
de r Eist, Beizegemstraat 20 
Brussel 12. 

West-Vlaanderen. Verder organisa
tie en propaganda voor volgende 
jaarwerking. 

Wilrijk 
DIENSTBETOON 

Vanaf januari e.k. zal volksver
tegenwoordiger Reimond Mattheys-
sens iedere tweede maandag van 
de maand in het Vlaams Huis 
« Lange Wapper » van 19 tot 20 
uur ter beschikking zijn voor 
dienstbetoon. 

AFDELINGSBAL 
Wij herinneren eraan dat ons 

jaarlijks V.U.-bal plaats vindt op 
zaterdag 22 januari 1966 in de zaal 
Harmonie, gelegen rechttegenover 
de <t Lange Wapper », waar van he
den af toegangskaarten te verkrij
gen zijn. De inkom werd vastge
steld op 25 fr. De deuren openen 
te 20 uur 30. Orkest : « De Accor-
dona's ». 

VOORDRACHT MET FILM 
Op maandag 10 januari a.s. 

houdt onze kopman Dr. Florent 
Veeckmans in de «Lange Wapper» 
ie 20 uur nogmaals een voordracht. 
Dr. Veeckmans zal ons vertellen 
over zijn reizen met het school-
schip « Mercator » en dit aan de 
hand van filmen die hij tijdens de
ze reizen opgenomen heeft. Wie de 
spreekbeurt van onze kopman over 
« De landen achter het ijzeren gor
dijn » bijwoonde zal zeker zijn 
best doen om ook nu aanwezig te 
zijn. Zij die toen afwezig waren 
krijgen nu de kans om een aange
name en leerrijke avond door te 
brengen. 

SOLIDARITEITSFONDS 

Weer dienen een groot aantal 
boeten betaald te worden en 
onkosten die ontstonden door 
de betogingen tegen de franse 
preken. Het thuisfront zal zijn 
plicht begrijpen. Stort op per 
54917 van de Kredietbank te 
Antwerpen met vermelding van 
nummer 100.1336971. Hartelijk 
dank bij voorbaat. 

BRABANT 

Gooik 
Op zaterdag 22 en zondag 23 ja

nuari 1966 reuze-mosselkermis in 
het lokaal bij Jean Bellemans, 
Strijland, Gooik. 

Provincieraadslid Gustaaf De 
Doncker en het bestuur van de af
deling Gooik heten u van harte 
welkom. 

Leuven 
De strijd om een autonome, 

Vlaamse en demokratische univer
siteit te Leuven is in een beslissen
de fase getreden. 

De hevige en harde aktie die de 
laatste maanden geboerd wordt 
kost helaas ook veel geld, méér dan 
we op dit ogenblik kunnen beta
len! 

Evenals de vervlaamsing van de 
Gentse Universiteit een zaak was 
van alle Vlamingen, ongeacht van 
welke strekking, zo ook is het pro
bleem Leuven een algemeen-
Vlaamse kwestie. 

Het zou spijtig zijn dal door een 
gebrek aan financies deze aktie 
zou stilvallen! Daarom durven wij 
U vragen een bijdrage te willen 
storten op postrekening nr. 4750.20 
van K.V.H.V. - studentenvereni
ging, Parijsstraat 56a, te Leuven. 

LIMBURG 

Overpeit 
Voorlopig beperkt de aktie van 

de Volksunie te Overpeit zich tot 
de \ ergaderingen van de gemeente
raad, waar onze verkozene, R. 
Evers, een zeer Vlaams en een 
zeer radikaal standpunt inneemt. 

Volgende \ oorstellen werden o.a. 
door hem ingediend : motie tot af
keuring \ an het fran>,talig privé on-
der\vij> te Overpeit Fabriek (ver
worpen 6-5), het noemen van een 
straat naar wijlen Prof. Dr. K. 
Pinxten, die in januari e.k. 10 j . 

zal o\erleden zijn (aangenomen bij 
algemeenheid van stemmen), open
stellen van het gemeentehuis voor 
het publiek 's zaterdags voormid-
dags of 's vrijdags 's avonds, af
schaffing van alle gemeentebelas
ting parkeerverbod in de Dorps-
het invoeren van 3 straten, ge
noemd naar de 3 in Kongo ver
moorde Overpelter paters, ophef-
:ng parkeerverbod in de Dorp-

«.traat, verbetering wegdek en ver
lichting in tal van straten; invoeren 
beperkte snelheid (verworpen!), 
voorstel diensten voor rekening 
van de gemeente voortaan te laten 
uitvoeren door inwoners van de 
gemeente (verworpen!), enz. 

Bovendien werden door hem tal 
van wantoestanden aangeklaagd. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
Op zaterdag 15 januari 1966 in 

de feestzaal der werkhuizen Gil-
bos, baan op Aalst te Herdersem : 
dansfeest van Dender en Zwalm. 

Orkest : Actif Club o.l.v. Oktaaf 
Boone. 

Deelname in de kosten : 50 tr. 
Stadskledij. 

Eerste dans : 21 uur. 

Deinze 
Op zaterdag 22 januari 1966 te 

20 uur 30 geeft onze plaatselijke af
deling haar 1ste dansfeest in het 
gasthof <r D'Hulhaege », Karel Pic-
quélaan 222, Deinze. 

Toegangsprijs : 40 fr. Wij reke
nen op alle sympatisanten, ook 
van buiten de afdeling. 

WEST-VLAANDEREN 

Kortrijk 
Op zaterdag 18 december werden 

ei door de arrondissementsraad 
volgende namen voor het bestuur 
uitgepikt : Frans Blancquaert, Dirk 
Bossuyt, Fernand Duthoit, dr. Froe-
dure, Etieane Patteeuw, Roger 
Plancke en Herwijn Vanden-
bulcke. 

Na nieuwjaar wordt de actie in 
alle intensiviteit hernomen en 
worden de batterijen in stelling ge
bracht, om bij de volgende verkie
zingen de volledige V.U.-doorbraak 
te forceren. 

Middelkerke 
Het afdelingsbestuur nodigt alle 

leden van het arrondissement 
Veurne - Oostende - Diksmuide 
uit naar de inhuldiging van de af-
delingsvlag op zondag 23 januari 
66 om 17 uur in het Vlaams Huis 
« Were di », korte toespraken door 
de arrondissementsvoorzitter Leo 
Van de Weghe en volksvertegen
woordiger Lootens. Feestrede Toon 
\ ' an Overstraete. 

Roeselare - Tielt 
ZITDAG VOLKSVERTEGEN
W O O R D I G E R MIK BABYLON 

In afwachting dat langs de pers 
en in het eerstvolgende nummer 
van « Kijk Nieuw », de zitdagen 
voor dienstbetoon \ an de Volks
uniemandatarissen in alle ge
meenten van het arrondissement 
worden medegedeeld, is volksver
tegenwoordiger Mik Babyion ter 
beschikking, iedere zaterdagvoor
middag van 10 tot 12 uur bij hem 
thuis, Westlaan 145, Roeselare. Te
lefoon 202.08. 

Op andere dagen : telefonisch 
afspreken a.u.b. 

Tielt 
BESTUURSVERKIEZING 

Alle leden worden opgeroepen 
voor de bestuursverkiezing op 14.1. 
66. Zij die nog geen lid werden, 
kunnen dit doen de avond van de 
verkiezing. Plaats en uur worden 
later bekendgemaakt, 

KOLPORTAGES 

Na Ruislede, Aarsele, Kanegem, 
Egem en Pitteni komt thans Tielt 
/elf aan de beurt, ledereen op post. 
Verzameling 9 uur 30, café « Bac
chus ». Hopelijk treedt het weer 
nu niet op als spelbreker. 

AVONDFEEST 

VRIENDENKRING 
Het avondfeest van de Vlaamse 

Vriendenkring gaat door op zater
dag 5 februari in het N'ijxerhof te 
Tiel t 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

SPECIAM. 
BREVET 

ULIIZftt 

«STAK̂  
(Brevet : 612767) 

TE ZELE (O.-VL.) 
GEWATTEERDE BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
TeL (052) 44641 en 44642. 

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent, stuur 
ons een kaartje en we 
de dichtst bijgelegen ver
zenden U het adres van 
koper Star Zele. 

HERMES 

64 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan. 
Telefoon : 11.00.33. 
Brussel . 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
daktylografie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handels
correspondentie. 

Dag- en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 

zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf vandaag nog om 
kosteloze brochure, fo-
toUJsten en ledenlijsten 
In dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kennlszoekenden v a n 
beide geslachten, naar : 

GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, 140. Qent; 
of naar : 
Postbus. I I . Deinze; 
of naar : 
Postbus, 381. Antwerpen; 
of naar : 
Postbus, 231. Brussel 1. 

Het l a n g s t bestaande 
grootste, betrouwvolle ern
stige, moderste Vlaams-
Eersterangs - Huwelljks-
werk I Venlovlrvg, huwelijk 
voor ledereen ! AllCd ge-
helm l Medewerking van 
priester Dagelijks 4 tot 5 
verlovingen. 

Uurwerken PRONTO 
Juwelen 
Schotels SICARRA 
18/18. 

Alle herstellingen 
in eigen werkhuis. 

H U I S H. DE LANGHE 
GROENPLAATS 8, 

A N T W E R P E N 
Telefoon : 32.93.81. 

BECO 
brandstoffen 
TEL : (03) 32.04.77 

32.02.10 

Aanbevolen 

Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek het « V e e r h u k » 
te St-AMANDS a.d Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

Geniet van de lekkere 
koffie « De Olifant > 
in bet Vlaams Huis 

« PETER BENOIT » 
Franrijklel 8 Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle specialiteiten 

Fruitsap Pufri 
CARPENTIER 

Guido Gezellestraat 39 
ZWIJNDRECHT T. 52.70.70 

EL.BC. APPAR. 

Vermindering vr lezers VU 
Hulsh App Radlo-T.V.-

bandopnemers... 
37.92.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr 23 Ant 

BOUWEN WONEN 

De specialist dei 
standaarddeuren 

J. L E E M A N S D e u m e 2 . 
Van Havrelel 70 T 35 63.17 
Agent : De CJoene Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen. Dellflex Taplflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornells Scbot-
str 18. Oen me T. 36.13 1-2 

HOTEL RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« Rubenshof » 

Weststr. 79. T. • (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

« V l a a m s Huis s K n o k k e 
Kamers • vol. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
EUsabethl 105. TeL 632.70 

Vlaams Huls Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension - 30 kamers 

MIDDELKERKE 
n Vlaams huis Were Di » 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr 11, Oudergem 
T. 72.45.43. Terminus tr. 35 
10 % korting v. leden V-ü-

- ^ 

MÉMMHhïai 
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WENTELPOORÏÏN 
tn hout, staal, aluminium 
of piaBtlek. 
Stanctaarduitvoerlng of 
qaar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard van bet bouwwerk, 
eand. of elektrisehe bediening. 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

HS & ZONEN PVBA 

AOUUIKEN 

ROIXtriKBN 
in hout, staal, alumi-
nium of plastiek 
Hand- at elektrische 
bedlening. 
A3tB systemen. 
VENETIAAN^ 
ZONNEBUNDBM 
Bediening met 
koorden - of met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE BLINDEN 

SOMBRUU-^FLEX 

A.JEURISSEH-CtOOSTERMANSi ZONEN 

TEL 132 31 

PVBA. ZONHOVEN 

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie): 
L. VANDEVELDE, 

Sint Damiaanstraat 17, Wommelgem - Tel. : (03)53.67.27 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
DIT BLAD 

d i e n e n toegestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

S. De Lie, « Papenhoek », Berendrecht Tel. (03)73.66.59 
Ook de 
zoekertjes kunnen naar dit adres gezonden worden. 

Pels? 
Een bontjasje ? 

Een bon tman te l ? 

wendt ü vol vertrouwen 

tot het huls 

W CLAYKENS-NEVEN 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek Brussel 
Telefoon 48 37 01 

Alle inlichting op verzoek 

BLAUWVOETFEDERATIE 

Kondigt aan dat ̂ aar wandka-
lender 1966 ireden van de p e n 
is gekomen. Hij is een staaltje 
van pracht en jeugdige frisheid. 
Bestel hem heden nog. Prij» 40 
fr. + 5 fr. verzendingskosten. 
Ons korrespondentieadres : 
PCR. 4574.27 van Van Campen-
hout Wilfried - Londerzeelse 
steen^veg 55 -Meise-Rode. 

Om in 'f- goede seizoen te kunnen aanvatten met BOUWEN 
DENK T H A N S reeds aan plannen maken ! ! 

Te Kontich bieden wij U zeer gunstig gelegen bouwgronden aan 

L A N C E E R P R U Z E N 

PAASBLOEMHOF 

P R O N K E N B O R G 
Nieuw Kontich, 
bij kerk, scholen, winkels. 
Niet ver van het station 
Mooie landelijke ligging midden vi l lawijken 
— gronden vanaf 104 800 f r 
— bouwen 395.000 f r (éénsgezinswoningen met 

3 slaapkamers) 

GEEN SERIEBOUW ! - HOGE LENING I 

FORMALITEITEN Z I j N ONZE ZORG 

4 
Deze en andere projekten 
bouwen wi j . . . 
Vlak bij centrum Kontich. 
Verkaveling voor meester
woningen en opbr. huizen 
— grond 115.334 fr. 
— Bouwprijs 508.524 fr 

ook op U W grond I 

Het aanbod is beperkt - profiteer nu - vraag onmiddellijk inlichtingen bij 

Algemeen Bouwbedrijf K U N N E N 
Antwerpen, Meir 18 Tel. 32.92.18 

Alle dagen van 9 u. tot 18 u. — 's zaterdags tot 17 u. 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektie voor 
zalen • reklamewagens kerken huis
kamers enz. . . 

DE GELUIDSBRON' 
Lange» Leemstraat 32 

ANTWERPEN • Tel. : 33.04.d5. 

Radio - T.V.'- draagbare radiotoestellen 
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid — Bandopnemers vanaf 2.250 F 
tot 117.000 F. 

Op vertoon van deze aankondiging geniet 
V speciale voorwaarden. 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN- EN BUITENLAND : 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 
A N T W E R P E N . 

Telefoon ; 03/38.91.24. 

GEREED OM DRAGEN! 

G.BERGERS 
Winterjassen 
Wagenjassen 

• Goede kwaliteit 
• Modern van snit 

Sinf-|ans-Vlic» 19 (Kleine Tunnel) Antwerpen 

TeL 33.91.65 

ONS ANTWOORD AAN BRUSSEL!! 
Frans VAN HOOF 

Lic. Hand <& 
Fin. Wet. 

Verzekeringen 
Spaargelden 

Leningen 

Postrek 42 99 88 
Tel. 0:6/65 248 
KAMPENHOUT 

Brouwerijstraat 14 

Vlamingen houden voortaan hun geld 
in EIGEN HANDEN ! ! i 

DAAROM AL ÜW VEBZEKEKINGEN... 
Ah XrVf SPAARGELDEN... 
AL DW LENINGEN... 

UITSLUITEND naar VLAAMSE maatschappijen 
Alle inlichtingen vrijblijvend, ook bU U tbnis. 

VEILIG -^ VOORDELIG - VLAAMS 

Koop Uw Appartement 

rechtstreeks aan eigenaar 

2 - 3 slaapkamers 

KLAAR teg:en JUNI 1966 

Ligging Oostende-Maria-

kerke, Nieuwspoortsteen

weg 250-254 

op 300 m. van 't STRAND 

Z.W. Centra - afgev. 

A. Devreese 

40 pyck de ten aerdelaan 

STENE 

1 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 — 50 — 5 0 - 5 0 
ë 

I 

ë 
I 

s 

50 

aan onze stations : 
Kwallteltsbenzlne en gasolie 
tegen verminderde prijs ! BECO 

5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 

KWALITEIT ! — PRUS ! — BEDIENING ! 
B E C O p.v.b.a. Antwerpen, Paardenmarkt 20. TeL (03)32.04.77 

50-50-50-50-50-50-50-50 — 50 — 50-

50 — 50 — 50 — 50 — 50 -

levering van gas- en 
stookolie vanaf 1.000 L 

teirlchting van benzinestations. 

S2.02.10 

5 0 - 5 0 - 5 0 - 50 - 50 -

5 0 -

50 -

50 

50 

1 
s 
1 
s 
1 

tn 

1 
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têoAeess jyayg nAn 

HANNES EN WANNES 

W — Boksen is een nobele sport... 
H — Hm ! 
W — ..voor verstandige mensen. 
H — Hoezo ? 
W De scheidsrechter moet tot tien kunnen 

tellen. 

RAADSEL 
^fJM is Jtet kromste teken 
uit de letterkast ? 

WIST U ... 
dat de mannenstem 

meestal ontstaat in de pu
berteitsjaren en verloren 
gaat op de huwelijksdag ? 

WOORDENBOEK 
bod - en - kamer 
boer - en - bed - rijf 
boer - in 
bok - aal 

BEPALING 
Liefde is gelijk mazelen 
iedereen moet er door. 

KORT VERHAAL 
«Nee », zet ze met een ge
ringschattende blik op de 
dame twee tafeltjes verder, 
«die jurk bevalt me niet. 
Ze toont alles, behalve 
smaak ». 

...en dan was er die alpinist 
die zijn vrouw een klinken
de oorveeg gaf omwille van 
de prachtige echo. 

DOCTOR HONORIS CAUSA 

De katerswereld telt 
onnoemelijk veel helden, 
maar een geleerde poes 
vindt men slechts uiterst zelden. 

In mijn gemeente huist 
een dolverliefde kater 
wiens kat, die Alma heet, 
woonachtig is te Mater. 

folio. 

luan de anarchist 


